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Eindelijk in een nieuwe school!
Kinderen, ouders, grootouders en belangstellenden van

de Mariaschool en de Hannie Schaftschool kregen op 4
januari de gelegenheid om de gloed nieuwe brede school
in het Louis Davids Carré te bezoeken. Het was een druk-

te van belang want iedereen was toch erg nieuwsgierig
hoe het nieuwe schoolgebouw er uit zag.

Alle klassen zijn voorzien van een modern digitaal schoolbord

Zondag 9 januari 2011
Openingsconcert

Heemsteeds
Philharmonisch Orkest
o.l.v. Dick Verhoef

Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

De Mannetjes
Nieuwjaar

Alles ruikt nieuw en ook de
tafels en stoelen zijn ergo
technisch verantwoord. Er is
duidelijk nagedacht over hoe
de indeling tussen de scholen
moet worden.
In het gebouw wandel je van
de Mariaschool zo naar de
Hannie Schafschool en door
naar de naschoolse opvang.
Alleen de kleurenindeling
brengt een scheiding aan
en daar is niets mis mee.
Moderne digiborden, leuke

frutsel en knuffelhoeken in de
gang ontbreken niet en de bovenbouw zit boven, op de eerste etage. Helaas is het gymnastieklokaal, half verscholen
ondergronds, nog niet af en
ook de speelplaatsen zijn
door de weersomstandigheden nog niet klaar. Maar dat
mag de pret niet drukken. De
schoolkinderen vinden het
een ware belevenis om het
nieuwe jaar te beginnen in
een moderne school.
In een informatiebrief geeft
de gemeente aan dat het
in de eerste periode rond
de school even wennen en
aanpassen is. Zo zijn er bijvoorbeeld noodmaatregelen
getroffen om de scholen zo
goed mogelijk bereikbaar
te maken. Aan de ouders en
begeleiders wordt gevraagd
om nog even gebruik te maken van de hoofdingang en
het zal zeker in de eerste
weken even schipperen zijn
met halen en brengen. Maar
het begin is er en zo te zien
is iedereen enthousiast over
de nieuwe behuizing. Nu nog
een geweldige naam bedenken voor de nieuwe school
maar die horen we vast wel
bij de opening.

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Sport

New Year Surf
Classic begin
van een traditie

De oudste Nieuwjaarsduik
groeit nog steeds
De oudste Nieuwjaarsduik van Nederland (en waarschijnlijk die van de wereld), is die
in Zandvoort. Al voor de 51e keer vond deze plaats en het aantal deelnemers groeit nog
steeds. Dat is mede te danken aan de organisatie die er alles aan doet om bekendheid

te krijgen. Afgelopen zaterdag stonden er circa 12.000 toeschouwers langs het strand
en de boulevards te kijken hoe meer dan 1.600 duikers het nieuwe jaar verwelkomden.

1600 deelnemers rennen de ijskoude Noordzee in

De duik stond tevens in het teken van een goed doel en dat
was dit jaar het Thomashuis
in onze woonplaats waar
mensen met een verstandelijke handicap met een andere,
persoonlijke betrokkenheid
en ondernemende professionaliteit, een goed thuis vinden. De Lionsclub Zandvoort,
de gemeente en nog een aantal sponsoren hadden zich
sterk gemaakt om hiervoor
geld bijeen te brengen en dat

ging gepaard met de verkoop
van fleece shawls die voor een
luttel bedrag gekocht konden
worden. Al het geld van de
verkoop, rond de € 1.100, gaat
naar het Thomashuis.
Na een warming-up onder leiding van een aantal instructrices van Kenamju Zandvoort
en een begeleidend woord van
de eerste Nieuwjaarsduiker
ooit, Ok van Batenburg van de
Haarlemse zwemvereniging

Njord ’59, was het, veel later
dan gepland, tijd voor de duik.
Enthousiast gingen de ruim
1.600 duikers het water in dat
een lagere temperatuur dan
vorig jaar had, ongeveer 4ºC.
Toen ze eruit kwamen werden ze voor de tweede keer
door de ceremoniemeester
het water in gedirigeerd hetgeen ze graag nogmaals deden. Een topevenement voor
Zandvoort dat uitziet naar de
52e editie!

Inloopochtend maandag 10 januari
tussen 11 tot 12 uur in de Grote Krocht
over werkzaamheden Grote Krocht.

‘Receptie hier, receptie daar,
het leven is één groot feest!’

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl
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familieberichten
* 24-01-1930

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort
Je liefde, je kracht, je humor en je lach ….
we zullen je missen iedere dag

† 30-12-2010
Opgenomen in het licht
Daar waar de engelen zingen
Heb je nu je rust gevonden
Wij laten je gaan in liefde
en zijn altijd verbonden

Na een kort en hevig ziekbed is plotseling van ons
heengegaan onze lieve moeder, oma en grootoma

Anna Hendrika Schaafsma

Op 93-jarige leeftijd is rustig en kalm van ons
heengegaan onze innig geliefde vader,
schoonvader, grootvader en overgrootvader

Gerrit van Koningsveld
Ger

weduwnaar van Rie van Koningsveld - de Bie

echtgenote van Walter Ziegler

Bert en Bernadette
Emilie
Gaspard

Hetty en Fred
Ellen, Joanne en Sacha
Ronald en Niels
Sem Owen

Barbara en Serge
Selma
Mark en Daniëlle
Tess

Correspondentieadres:
Rozenobelstraat 20
2042 JW Zandvoort

Ineke en Ed

De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden
op dinsdag 4 januari op de Algemene begraafplaats
Zandvoort, Tollensstraat 67.

Intens verdrietig maar dankbaar voor al haar
liefde, delen wij u mede dat op zondag 2 januari
is ingeslapen mijn lieve vrouw,
onze geweldige moeder en bijzondere oma

Ger Timmermans
Louise van de Weerdhof - Timmermans
Ben van de Weerdhof
Niek en Sacha
Felix Timmermans
Rianne Veen
Lisa, Merle, Julia en Flore
Angelique van der Vliet - Timmermans
Gert van der Vliet
Senne, Jylles en Tirza
De begrafenisplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden.

Iets te (ver)kopen? Zie pagina 10
Plaats een Zandkorrel
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  Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
       Dag en nacht bereikbaar

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. D.C. Nicolai
www.kerkzandvoort.nl

De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

Lieve oom Gerrit

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur viering Driekoningen
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur viering Driekoningen

Rust zacht
Nelleke
Mark
Floris en Sander

Loes

Heemstede
2 januari 2011

023 -7515 666
  Gevestigd in Zandvoort

kerkdiensten -

30 december 2010
Ineke van Koningsveld
Jacob van Heemskerckstraat 23
2041 HA Zandvoort

Francine Catharina Louise Ignatia
Timmermans - Réthans
’s-Gravenhage
30 maart 1924

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

in memoriam
8-1-1996

8-1-2011

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

In liefdevolle herinnering

Petrus Alphonsus van Meelen
Piet

15 jaar alweer voorbij
Het was als gisteren zo nabij
De herinnering aan jou die blijft
Toch gaat ons leven door
Waarom………… waarvoor?
Ik hou van jou
Ik mis je
Riet

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

januari
7 Nieuwjaarsbal - Danscentrum Rob Dolderman.
De Krocht, aanvang 20.00 uur

9 Nieuwjaarsconcert - Agatha kerk, aanvang 14.00 uur
9 Jazz in Zandvoort - met Tim Kliphuis als gast.
De Krocht, aanvang 14.30 uur

9 Classic Concerts - Openingsconcert met Heemsteeds
Philharmonisch Orkest. Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

9 Nieuwjaarsrace - Circuit Park Zandvoort
12 Kerstboomverbranding - Strand t.h.v. rotonde.
Aanvang 19.30 uur

15 Amerikaanse Drive-In Bioscoop - Circuit Park
Zandvoort

februari

Rustige Nieuwjaarsnacht in Zandvoort
De Nieuwjaarsnacht in Zandvoort is uitermate rustig verlopen. De brandweer hoefde
slechts een paar container-/afvalbakkenbrandjes te blussen. De politieagenten van de

burgerlijke stand

25 december - 31 december 2010
Geboren:

Mohammed Ismail Ahmed zoon van: Ismail Ahmed
Mohammed Abdulla en: Maryan Ma’alin Somo.
Joy Jaimy, dochter van: van Riemsdijk, Bernardus Nicolaas en:
de Borst, Helen Krista.

Ondertrouwd:

de Jongh, Eric Alexander en: van den Berg, Monique.

Overleden:

Bultman geb. Brinkman, Fennigje, oud 93 jaar.
Slootmaker, Tomai, oud 34 jaar.
van Koningsveld, Gerrit, oud 93 jaar.

cartoon

Een heel
gezond 2011

nieuwe regio Kennemerland Kust hadden ook weinig te doen in onze woonplaats. Slechts Goede voornemens, wie maakt
een beperkt aantal jongeren hoefde aangesproken te worden op hun gedrag. De oproep ze niet. Bladerend door oude
dagboeken kom ik die van
van de drie bevelhebbers in een eerdere editie van de Zandvoortse Courant is dus goed
mij tegen. Het zijn er zoveel!
aangekomen.
Afvallen staat met stip op
nummer 1, want na de feestdaDe politie Kennemerland Kust waar het enige tijd onrustig ligt op 25 personen in heel gen en/of vakantie is het weer
kijkt dan ook terug op een, zo- was, was Schalkwijk/Haarlem de regio Kennemerland. Die raak. De pondjes zijn er weer
als zij dat noemen, reguliere Oost. Op verschillende plek- personen zijn onder meer aangevlogen, dus weg met
Oud & Nieuw-viering, waar in ken waren confrontaties tus- aangehouden voor mishan- die oliebollen en appelflaphet overgrote deel van de re- sen politie en groepen jon- deling en vernieling. Ook pen (wel zelf gebakken hoor)
gio feest werd gevierd en naar geren, waarbij ook de Mobile dit jaar is er interregionaal en erwtensoep en roggebrood
schitterend vuurwerk werd Eenheid is ingezet. Door ade- samengewerkt door de drie met spek. Maar spek mag van
gekeken. Het bleef op meer- quaat optreden is verdere es- politieregio’s Kennemerland/ dokter Frank! Dat laten we dus
dere plekken in de regio zelfs calatie voorkomen.
Kennemerland Kust, Noord- nog even in de koelkast liggen.
rustiger dan de afgelopen jaHolland Noord en Zaanstreek- Evenals de zalm en gekookte
worst. En met stip op nummer
ren. De enige plek in de regio Het aantal aanhoudingen Waterland.
2 staat: meer bewegen. Echt
bewegen dus, zoals fietsen,
(hard)lopen, fitness en tennis.

Vier generaties op de gevoelige plaat

Het komt niet zo vaak voor dat vier generaties vrouwen uit een familie bijeen zijn.
Vlak voor de jaarwisseling lukte het Dirk van Zon om van zo een gelegenheid een foto

6 ‘4 uur’ van Zandvoort - Circuit Park Zandvoort

column

te maken.
De vier vrouwen om wie het
gaat zijn zijn schoonmoeder mevrouw ZwemmerOskamp (83), zijn vrouw Joke
van Zon-Zwemmer (59), hun
dochter Laura van Zon (34)
en de (klein)dochter Olivia,
geboren op 19 december
jongstleden. Zij maakten
van de gelegenheid gebruik
en gaven hun beste wensen
voor 2011 aan alle lezers van
de Zandvoortse Courant.

Vier generaties vrouwen

Eerste PortiekPortiers gediplomeerd
De eerste 13 PortiekPortiers die in samenwerking met woonstichting De Key een opleiding volgden, zijn sinds december gediplomeerd. Ze hebben onder andere bij de politie
en de brandweer een korte stage bijgewoond en kregen in een vol Sportcafé de diploma’s uitgereikt.
Onder leiding van de wijkmeester van De Key hebben de kinderen veel kennis opgedaan over hun
wijk. Ze hebben onderzoek
gedaan naar de tevredenheid en leefbaarheid onder
buurtbewoners. Ook werd
een bezoek gebracht aan
strandjutter Victor Bol en
heeft oud-dorpsomroeper

Klaas Koper de kinderen
veel over het verleden van
Zandvoort verteld en laten
zien.
Het is de bedoeling dat de
PortiekPortiers zich inzetten
voor een veilig en schoon
Nieuw Noord. Door kinderen op een speelse manier
verantwoordelijkheid te

geven voor hun eigen wijk
voelen zij zich betrokken
bij het schoon, heel en veilig houden daarvan en zijn
zij beter aanspreekbaar op
hun gedrag. Ook dienen ze
als rolmodel voor andere
kinderen uit de buurt. Er
wordt nog gekeken of er
meer wijken in aanmerking
komen voor dit project.

Lopend in de Oudejaarsnacht
richting huis zag ik de billboards hangen. “Sorry buren.
We ruimen die vuurwerktroep
zelf wel op”. Nou echt niet. In
het centrum en omliggende
straten was het een vreselijke bende. Jongelui lopen
niet met een stoffer-en-blik
rond om hun troep op te ruimen. Zelfs de kartonnen dozen van de 'duizend klappers'
waren nonchalant neergesmeten. Zo ging het ook met
de sneeuwbende op de trottoirs. Enkel de goedwillenden
hadden hun paadje geveegd.
Ook onze mannen hadden
hun best gedaan! Anders was
het in Duitsland, waar 70 cm.
sneeuw was gevallen en iedere burger ijverig bezig was
om de stoepen en opritten
sneeuwvrij te maken. Een andere mentaliteit misschien, of
is het verplicht in Duitsland?
Misschien moet in Nederland
dit probleem strenger worden
aangepakt. Maar hoe controleer je dat dan weer?
Dat waren mijn overpeinzingen. Echter goede voornemens
maak ik niet meer. Elke week is
er weer een nieuw begin om
het beter of anders te
doen. Daar hoeft het
geen 1 januari voor te
zijn. Een wens voor iedereen die dit leest: een
heel gezond 2011.

Lienke Brugman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
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Ouderen Partij Zandvoort

de partij voor alle Zandvoorters
wenst u allen het allerbeste voor 2011!
Dierenartsenpraktijk

Autorijschool
Autorijschool van
van der
der Veld
Veld

Yanks Indian Club
zoekt voor 2011

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak

wenst iedereen een
gelukkig, gezond en
geslaagd 2011

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

Leuke representatieve jongens en meiden
die van aanpakken weten.
Horeca ervaring is een pré
Minimale leeftijd 18jr
Voor informatie of sollicitatie kan je bellen met
0653472235 of 0235719299
en vraag naar Said.
Mailen kan naar Info@Yanks.nl t.a.v. Vacature

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de
inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Muddy Fox
Tijdens de barre witte dagen voor de Kerst viel mijn oog op een Muddy Fox die op het Achterom tegen onze
schuur gezet was. Ik heb het niet over een modderig beestje maar over een mountainbike. Volkomen in de
steek gelaten en niet op slot. De fiets verkeerde in zeer goede staat. Sterker nog, hij zag er uit alsof
er zeer recent nog een onderhoudsbeurt aan gepleegd was. Reden genoeg om even te informeren bij de
fietsenmaker. Die kende de fiets, vertelde mij dat deze inderdaad niet lang daarvoor in zijn winkel voor
een onderhoudsbeurt geweest was, maar wist helaas niet de naam van de eigenaar. Ik heb mijn telefoonnummer achtergelaten en ben aangifte gaan doen bij de Zandvoortse politie. Ook daar was de tweewieler
nog niet als vermist opgegeven. En nu staat hij dus nog steeds onder onze hoede. Ik heb een beetje het
vermoeden dat de eigenaar de hoop iets te snel heeft opgegeven dat zijn ‘stalen ros’ ooit teruggevonden
zou worden. Dat is jammer, want het is best een mooi ding. Hij kan bij mij opgehaald worden. Wel eerst
even bellen om mij het signalement van de fiets te geven.

Ondertekend: Nico Stammis,
tel. 5351921

Afhaalpunten
De Zandvoortse Courant wordt
huis-aan-huis verspreid. Mocht het
onverhoopt een keer gebeuren dat u
de krant niet heeft ontvangen, kunt u
bij de volgende afhaalpunten terecht:

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl
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Nieuwjaarsreceptie gemeente Zandvoort:
"In beweging en vertrouwen voor 2011"
Als het aan burgemeester Niek Meijer ligt worden in het nieuwe jaar veel complimenten
uitgedeeld. Na zijn toespraak met ‘vertrouwen en in beweging’ als aandachtspunt, reikte
Meijer de eerste waarderingsspelden uit. De twee instellingen waren: de Zandvoortse
Reddingsbrigade (ZRB) en Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort (VNFZ).

Zandvoortse Courant • nummer 01 • 06 januari 2011

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)

2.000e
bezoekster ijsbaan

termijnen zullen de tegels
worden vervangen.

Bijzondere gast

Aanwezigen luisteren aandachtig naar de speech van de burgemeester

door Nel Kerkman

In het raadhuis stond het
voltallige college direct bij de
deur opgesteld om bekende
en onbekende Zandvoortse
ingezetenen een gelukkig
2011 toe te wensen. Het was
een druk komen en gaan en
de sfeer was zeer gemoedelijk.
Vertrouwen en in beweging
stond centraal in de nieuwjaarsrede van Meijer. “Als je
niet in beweging bent, loop
je nergens tegen aan. Je moet
vertrouwen hebben in jezelf
en in je medemens. Dus gaat
u met mij de uitdaging aan
om 2011 uit te roepen als ‘t
jaar van de complimenten?
Het geeft veel energie om
een compliment te krijgen
maar ook om het te geven”,
was de wijze les die hij meegaf. Daarbij deelde hij het
eerste compliment uit aan
de PortiekPortiers. Deze 12

kinderen tussen 8 en 12 jaar
zetten zich actief in, onder
leiding van de wijkmeester
van De Key, om hun eigen
leefomgeving in Zandvoort
Noord veiliger en leefbaarder
te maken. Verder kregen alle
omwonenden van het LDC
en in het bijzonder de heer
Boskamp een schouderklopje
omdat zij, ondanks de overlast
die het bouwproject met zich
meebrengt, veel begrip tonen.

hun energie belangeloos geven voor de verbetering van de
Zandvoortse samenleving in
de breedste zin van het woord.
Meijer memoreerde in zijn
betoog de drijfveer van deze
twee instellingen: “De intentie om iets voor je medemens
te betekenen wordt veelal
doorgeven van vader op zoon
en van moeder naar dochter.
Daar zijn de ZRB en de VNFZ
een lichtend voorbeeld van.”

Waarderingsspeld

Dichter aan Zee, Ada Mol,
schreef een mooi passend
gedicht dat tegelijk met de
waarderingspeld werd uitgereikt. Na een hapje en
drankje kwamen Pieternel en
Tomasvaer, Astrid van der Veld
en Ype Brune, traditiegetrouw
nog even langs en deden een
boekje open over het politieke
jaar 2010. Al met al was het
weer een gezellig samenzijn
in de raadszaal van het gemeentehuis.

Twee instellingen werden tijdens de Nieuwjaarsreceptie in
het zonnetje gezet voor hun
niet aflatende inzet voor hun
medemens. Voorzitter van
de ZRB, Jan-Hein Carree, en
voorzitter van de VNFZ, Harry
Lemmens, kregen als eerste
de waarderingsspeld overhandigd. Deze speld, naar een
ontwerp van Loes Dirksen, is
bedoeld voor Zandvoortse
inwoners of instellingen die

ZANDVOORT SCHOON!? het nieuwe jaar in
De jaarwisseling ligt weer achter ons: de gratis oliebollen zijn afgehaald, de sneeuw is verdwenen. De kerstbomen liggen gereed
voor de kerstboomverbranding op woensdag 12 januari of gaan
de versnipperaar in.
Geweldig om te zien dat nog niet eerder zoveel inwoners gehoor
hebben gegeven aan het verzoek om zelf het vuurwerkafval op
te ruimen. Natuurlijk blijft er nog het nodige werk te doen voor
de medewerkers Reiniging & Groen.
Een goede start van het nieuwe jaar met de voortzetting van het
project ZANDVOORT SCHOON!?

Vorige week donderdag
heeft zich de 2.000e betalende bezoekster van de ijsbaan op het Raadhuisplein
gemeld. Het was de 6-jarige Yonna der Breejen
die in het gezelschap van
haar moeder een middagje
wilde schaatsen. Zij kreeg
van de voorzitter van het
comité een paar kinderschaatsen, een tegoedbon
en een aantal consumpties
aangeboden. Volgens het
comité was de schaatsbaan een groot succes en
wordt er reikhalzend naar
het nieuwe winterseizoen
uitgekeken. Dat duurt echter nog even.

Tegels vernieuwd

Zoals al eerder vermeld,
vervagen de gravures in
de tegels van de Walk of
Fame behoorlijk. De zichtbaarheid van de bekende
personen op de tegels
nam af en het oppervlak
bleek bij regenval erg
glad te zijn. De afgelopen
maanden is de gemeente
om die redenen met de
leverancier in overleg geweest voor een kordate
oplossing. Inmiddels is er
een tijdelijke antislipfolie
op de tegels aangebracht
om in ieder geval de gladheid tegen te gaan. Vanaf
de eerste week van januari
worden de tegels opnieuw
ingekleurd. Daarna worden
ze voorzien van een speciale coating die gladheid en
kleurverlies voorkomt. In

Afgelopen zondag
bracht een strandwandelaarster een
papegaaiduiker naar
het Juttersmu-ZEEum. De vrouw had het
versufte diertje aan de
vloedlijn gevonden en
wist er niet zo goed
raad mee. Na plaatsing in
een bak met water kwam
het vogeltje weer langzaam
aan bij. De gewaarschuwde
dierenambulance heeft
zich over de bijzondere gast
ontfermd. Informatie geeft
aan dat de Papegaaiduiker
(Oost-Engelse kolonies) overwintert op volle zee.
De vogel verspreidt
zich gewoonlijk over
de Noordzee en verschijnt soms ook nog
wel eens langs de
kust van Nederland
en België.

Overtollige inboedel

Vanwege de verhuizing naar
het Louis Davids Carré verkoopt bibliotheek Duinrand
komende zaterdag tussen
10.00 en 14.00 uur overbodige spullen, zoals meubilair
en andere zaken die niet mee
kunnen verhuizen naar de
nieuwe bibliotheek. In een
nieuwe bibliotheek hoort
nieuwe apparatuur en nieuw
meubilair. Computers en
beeldschermen, boekenkasten, en nog meer zaken uit
de oude bibliotheek worden
daarom verkocht. Ook een
deel van de oude collectie,
zoals CD’s, is voor kleine prijsjes te koop. Sla uw slag op 8
januari tussen 10.00
en 14.00 uur aan de
Prinsesseweg 34.

toen zij door een man met
een bijl werd aangevallen, lijkt aan de beterende
hand. Zij is onlangs uit haar
coma ontwaakt en ook al
begonnen met revalideren, aldus een regionaal
dagblad. Burgemeester
Niek Meijer kon het bericht niet bevestigen. Wel
heeft hij gehoord dat het
goed met haar gaat. Bij
de aanval met de bijl liep
de vrouw hersenletsel op.
De 38-jarige man die haar
bij de spoorwegovergang
Haltestraat/Vondellaan te
lijf ging, is waarschijnlijk
haar ex echtgenoot, zit nog
altijd in hechtenis.

Weerman en vrouw

Misschien is u het wel
eens opgevallen dat bij
de weersinformatie van
RTV-NH veelvuldig gebruik gemaakt wordt van
foto’s uit Zandvoort. Het
zijn twee Zandvoorters,
Gerard Boukes en Natascha
Wiegman, die de foto’s regelmatig aanleveren. Op de
website van Gerard Boukes
staan 345 bestanden die
vanaf maart 2009 tot 2
januari 2011 door RTV-NH
en door RTL nieuws zijn uitgezonden. Wie weet mag
weerman Marc Putto van
de Zandvoortse Courant
zijn weerbericht ook eens
op TV komen vertellen.

Bijlincident

De 31-jarige vrouw die
18 oktober zeer ernstig gewond raakte
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2011 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

DAK – LOOD – EN ZINKWERK

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Wenst iedereen
een gelukkig, gezond en
vooral muzikaal 2011 toe!
Het nieuwe jaar begint voor
ANWB leden goed, want u krijgt
op vertoon van uw ANWB pas:

5% korting op games*
10% korting op CD’s en DVD’s*
*Niet in combinatie met
andere acties of aanbiedingen

Bitumineuze dakbedekkingen
Pannen daken
Shingle daken
Zinken en koperen daken
Dakterrassen
Dakisolatie

Goot vernieuwing en reparatie
Koper en zinkwerk
Loodwerkzaamheden
Hemelwater afvoeren
Stormschade en onderhoud

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

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Bedankt de organisatie en
alle vrijwilligers van de
Nieuwjaarsduik Zandvoort 2011
voor de waanzinnig goed
georganiseerde en gezellige duik.

Jullie zijn top!!!
Tot de volgende Nieuwjaarsduik.
Crew Beachclub Take Five
Boulevard Paulus Loot, pav.5
023-5716119 / info@tfaz.nl

Word ook bekend als ondernemer in Zandvoort!
Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...
Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

Schrijf u nu in
voor onze
Zandvoort in Bedrijf.nl voor een ondernemend Zandvoort
Nieuwsbrief!

ZIB - ZIB-20101027-1.indd 1

27-10-2010 9:08:11

Zandvoort
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Medisch Fitness

door Erna Meijer

Uit gezondheidsoverwegingen zou u eigenlijk wat meer

moeten gaan bewegen en het liefst onder begeleiding,
maar u voelt zich om een aantal redenen niet echt thuis bij

een sportschool. Herkent u dit? Dan biedt Fysiotherapie De
Boer & Zwart u de mogelijkheid om onder begeleiding van
Patrick Smit en Vincent Hompes verantwoord en in een
'beschermde' omgeving te trainen.
Het programma draagt beslist
bij tot een actievere leefstijl,
vooral voor mensen met al
dan niet chronische klachten,
waardoor de kans om aandoeningen en herhaaldelijk ziekten te krijgen zal verminderen.
Hierbij valt te denken aan diabetes, COPD en overgewicht,
maar Medisch Fitness kan ook
het logische vervolgtraject zijn
voor mensen die een fysiotherapeutische behandeling hebben afgerond.
Ruim vijftien jaar geleden
startten Arjan de Boer en Elco
Zwart al met het fitnessidee
onder de naam 'Perpetuum
Mobile'. Tegenwoordig ligt de
nadruk echter meer op preventieve zorg, wat zelfs door
verschillende zorgverzekeraars, deels, wordt vergoed.
De jonge enthousiaste fysiotherapeuten Smit en Hompes
hebben beiden de nodige ervaring en opleiding om meerdere mensen gezamenlijk te
laten bewegen op een verantwoorde manier. "De eerste les
is een gratis proefles en staat
in het kader van informeren
en kennismaken met de verschillende trainingsapparatuur. Bij aanvang screenen wij
de cliënt door middel van een
kort gesprekje en zo nodig is
er overleg met de huisarts. Bij
de tweede les wordt er eerst
een vragenlijst ingevuld om

een duidelijk beeld te krijgen
van eventuele trainingbelemmerende factoren in kaart te
brengen", melden zij. Medisch
Fitness richt zich specifiek op
de aspecten die u graag wilt
verbeteren of onderhouden.
Dat kan zijn op het gebied
van de algehele conditie, spierkracht, uithoudingsvermogen
of balans en coördinatie. Er
wordt gebruik gemaakt van
trainingsschema's en er zijn
verschillende meetmomenten om de progressie bij te
houden.
Een trainingssessie duurt
een uur, waarbij de laatste
20 minuten uit oefeningen
in groepsverband bestaan. U
kunt echter ook beslissen om
uw eigen trainingsactiviteit
te vervolgen. Naast de officiële lessen worden ook andere
activiteiten georganiseerd
voor onder andere teambuilding. Zo staat in april/mei een
duinwandeling onder leiding
van een gids gepland.
De kosten per kwartaal bedragen € 102 bij 1x per week trainen of € 188 bij 2x per week.
Informeert u bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polis
hoeveel u vergoed kunt krijgen. De actuele trainigstijden
vindt u op www.fysiotherapiedeboerenzwart.nl.
Fysiotherapie De Boer & Zwart,
Swaluëstraat 33, tel. 5712572.

Evenement
van het
jaar 2010

Wilde bospaddenstoelensoep
met Serranohamschuim

of
Zarzuela

U heeft nog een week
om te stemmen

Spaanse vissoep

De Zandvoortse Courant organiseert de verkiezing ‘Evenement van het Jaar 2010’. Er wordt al enkele weken flink gestemd op de genomineerde evenementen die in drie categorieën strijden om de titel. Tijdens een feestelijk programma
in het jaarrondpaviljoen De Haven van Zandvoort, op vrijdag 21 januari 2011, worden de winnaars bekend gemaakt.
U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

op hutspot, met een jus van laurier
en chips van Serranoham

De zaal gaat om 16.30 uur open voor de ontvangst. Vanaf 17.00
uur wordt u een drankje en een hapje aangeboden door de
‘Haven van Zandvoort’. Sanne Mans en haar band zorgen voor
de muzikale omlijsting. Vanaf circa 18.00 uur worden de genomineerde evenementen aan u voorgesteld. De winnende evenementen worden door Klaas Koper voor de categorie Cultuur,
voor Sport door Wim Buchel en voor de categorie Algemeen
door burgemeester Niek Meijer bekendgemaakt. Om circa
19.00 uur start het driegangen diner dat voor een speciale
prijs wordt aangeboden. Indien u gebruik wilt maken van deze
aanbieding dan kunt u dat op het stemformulier aangeven of
een e-mail sturen naar jury@zandvoortsecourant.nl.

Categorie: Cultureel
Classic Concerts
Jazz festival/ Jazz in de Krocht
Kunstkracht 12
Korendag
Shantyfestival en dorpsomroepersconcours

Categorie: Sport
Circuit Run
Wandel-, Fiets- en Zwem4daagse
Nieuwjaarsduik
Nam-Rem race
Spinning on the Beach

★★★
Kalfssucade

of
Kabeljauwfilet

in kruidenkorst op doperwtenpuree
en Parijse worteltjes

★★★
Tiramisu
van aardbeien, slagroom en mascarpone
★★★
Koffie

met friandises

Dit menu wordt u aangeboden voor € 24,50 p.p.

Evenement
van het jaar 2010

Stem nu op uw favoriete
Zandvoortse evenement 2010
Vul onderstaande strook volledig in en lever deze in bij Bruna
Balkenende t.a.v. ‘Jury Zandvoorter van het Jaar’ of stuur een
e-mail met alle gegevens naar jury@zandvoortsecourant.nl
Let op: U kunt alleen uw stem uitbrengen als u in de gemeente
Zandvoort woont; dus stembiljetten uit een andere plaats zijn
bij definitie ongeldig.

Stemmen kan tot uiterlijk 15 januari 2011

Mijn keuze voor het Zandvoorts evenement 2010 is:
SPORT: ...............................................................................................
CULTUUR: .........................................................................................
ALGEMEEN: . ....................................................................................

Categorie: Algemeen

Naam inzender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Culinair Zandvoort
Festiviteiten Koninginnedag
Kampioenschap Garnalenpellen
Rekreade
50+ dag Zandvoort
Winterwonderland

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

Adres + postcode .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graag ben ik met ………….. personen aanwezig bij de
feestelijke uitreiking in De Haven van Zandvoort.
Tevens ben ik met …….. personen aanwezig bij het
3 gangen diner (€ 24,50 p.p. )
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Mede dankzij de financiële steun van de sponsoren en de inzet van alle vrijwilligers hebben
we de afgelopen weken een fantastische ijsbaan in Zandvoort gehad.

Iedereen enorm bedankt!!
Wie weet tot volgend jaar!!!
Gert van Kuijk, Helma Hoogland, Leo Miezenbeek en Ingrid Muller
namens Stichting Winterwonderland Zandvoort

Sponsoren:

ABN Amro Bank NV
Albert Heijn
Auto Strijder
Circus Zandvoort
Circuit Zandvoort
De Kaashoek
De Zandvoortse Apotheek
Grand Cafe XL
Hema Zandvoort
Hotel Hoogland
Hotel Zuiderbad
Kaashuis Tromp
Keur en Zoon
Kwekerij Van kleeff
Fotografie Johan Lagarde
Loodgietersbedrijf Spolders
Meer Secretariaat
Music Store
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Bruna Balkenende
Kapsalon Headsigns
Parfumerie Drogisterij Moerenburg
Pole Position
Rabobank Haarlem e.o.
Radio Stiphout
Harry Faase oliebollenkraam
Slagerij Marcel Horneman
Het Plein Fastfood
Huppelschoten Accountants
Vlug Fashion
Willemsen Chocoladehuis
Sita Recycling
Gemeente Zandvoort
Confet’ti
Holland Casino
BDO Accountants
C’est Bon specialiteiten
Blokker Zandvoort

De Bode
W.C.J. Timmers Verlichting
ZFM radio
Versteege IJzerhandel
VVV Zandvoort
Ed Keur
DTP Sailfish
Salpacino bewaking
Van der Valk en Swart notarissen
Administratiekantoor
Janssen en Kooy
Koffieclub Zandvoort
Nederlof Repro
Dobey Dierenspeciaalzaak
HBR Assurantiën
IJzerhandel Zantvoort
Ice World
Stichting Zandvoort Promotie
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Vrijwilligers:

Erna Meijer
Toos Bergen
Mae de Rooij
Wil Bos
Martine van der Ham
Sabine van der Ham
Bart Koper
Renalda de Jong
Boudewijn de Jong
Toet van der Mije
Mary Bakkenhoven
Marlie Kinneging
Vivian Lijnzaat
Michael Lijnzaat
Nel Visser
Claudia Borstel
Lies Janssen
Susan Belien
Carolien Stam de Jonge
Marije van der Meulen
Annemarie Korper Lochtenberg
Kick de Vos
Joost Belien
Mieke Thape
Robin Huppelschoten
Marja Hendriks
Petra Terol
Lana Lemmens
Hilly Jansen
Denise van Duuren
Elly van Duuren
en Roos, Nigel en Thomas
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‘Recroduct is gebaseerd op valse gegevens’
Natuurbeschermer en oud boswachter van de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD)

Hans Vader stuurde de redactie van de Zandvoortse Courant zijn visie over de in zijn ogen
diverse misvattingen over de Natuurbrug Zandpoort (recroduct). Zijn discussie artikel ’Eu-

forie over recroduct gebaseerd op valse gegevens’ staat hierbij in het kort samengevat. De

onverkorte versie kunt u teruglezen op de website van de krant: www.zandvoortsecourant.nl en ligt ter inzage bij de bibliotheek.

de AWD zullen dat echt niet
alleen over het recroduct
doen. Zij komen dan voor
een hoge afrastering te
staan en steken daarna in
paniek de Zandvoortselaan
over, met alle gevolgen van
dien, voorspelt Vader.

Nieuwjaarsrecepties
Traditiegetrouw willen Zandvoortse verenigingen en in-

stellingen hun beste wensen voor het nieuwe jaar aan
hun leden en sympathisanten overbrengen. Het merendeel doet dat komende zondag of zelfs nog later. Maar de

gemeente, ook weer traditiegetrouw, deed dat afgelopen
maandag, waarover elders in de Zandvoortse Courant een
verslag te lezen is.

Natura 2000

Herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen | Foto: Christine Kemp

Hans Vader vermeldt in zijn
artikel dat hij in principe
voor ecoducten is maar
dan alleen die door dieren
gebruikt worden. Want
grotere dieren die door de
hoge rastering niet naar het
noorden kunnen trekken,
kunnen met een juiste geleiding via het ecoduct naar
de andere kant komen. In
plaats van een rechte overspanning van het ecoduct
kan er beter gekozen worden voor een gebogen vorm.
Het voordel is: kost minder
beton (dus ook geld) en is
vele malen sterker.

af het begin al fout. Alterra
maakte een rapport over
het nut en de noodzaak
van het recroduct en baseerden hun gegevens op
de soortenlijstjes die de beheerders van Nationaal Park
Zuid Kennemerland (NPZK)
en Waternet aanleverden.
Zonder onderzoek ging
hun aandacht vooral uit
naar zeldzame, rodelijst- en
doelsoorten. Daarbij werd
echter niet gekeken waar
bepaalde kleinere diersoorten in deze terreinen voorkomen.

Echter het nut van een recroduct ziet hij in het geheel niet omdat het een
verbinding is tussen een
nog relatief rustig duingebied en een zeer druk hondenuitlaatgebied waar men
vrij mag lopen. Bovendien
wordt er een fiets-,wandelen ruiterpad op het ecoduct
aangelegd waarbij iedereen
ongehinderd het rustige
deel van de AWD kan betreden. Als er dan ook nog
in het ene gebied gejaagd
wordt en in het andere niet,
dan wordt het nog problematischer.

Nog erger is het feit dat
diersoorten in het rapport
worden opgevoerd die baat
zouden hebben bij een recroduct maar in beide gebieden helemaal niet voorkomen. Het zijn de visotter
en het edelhert en volgens
NPZK zou de ringslang ook
deze brug gebruiken (als hij
er voor zou komen). Ook de
gepubliceerde kreet dat veel
diersoorten zullen uitsterven als er geen recroduct
komt, slaat alles. Op de vele
vragen aan biologen kon
geen van hen een soort aangeven die zou uitsterven.
Dat is ook hoogst onwaarschijnlijk, want in de 100
jaar dat de Zandvoortselaan

Onzinverhalen

Volgens Vader ging het van-

Geen terreinkennis

al bestaat is er ook geen
diersoort uitgestorven door
de aanwezigheid van deze
weg.

Hoge afrastering

Nog een misleiding vindt
Vader de bewering dat het
recroduct de verkeersveiligheid bevordert. Niets is
minder waar. De enige afdoende maatregel is een
hoge afrastering rond de
AWD om te voorkomen
dat damherten en reeën de
Zandvoortselaan oversteken. Echter met een recroduct geeft men deze dieren
juist de kans om het terrein
te verlaten. Hierdoor kunnen de aantallen ten noorden van de Zandvoortselaan
flink toenemen. De dieren
die weer terug willen naar

De klankbordgroep stemde
in met een alternatieve route voor het fietspad met als
enig pluspunt dat de route
niet over de dienstweg door
de AWD komt te lopen. De
nadelen van de dienstwegroute zijn intussen bekend.
Want, hoewel er andere
alternatieve routes aangedragen werden buiten het
Natura 2000 gebied om
(die wel meer moeite zouden kosten), is er gekozen
voor een route die grotendeels door dit gebied heen
loopt en mogelijk deels
door de AWD. Ondanks dat
dit fietspad gebracht wordt
als de ‘ontbrekende schakel’
naar de Haarlemmermeer,
lost het niets op want het
fietspad komt uit op een 1
meter breed pad langs de
Vogelenzangseweg.

Informatieavond

Donderdag 13 januari organiseert de provincie NoordHolland voor omwonenden en belangstellenden
een informatieavond over
de Natuurbrug Zandpoort.
De informatieavond duurt
van 19.00 tot 21.00 uur en
wordt gehouden in Nieuw
Unicum, Zandvoortselaan
165 te Zandvoort.

Een vos die lijkt te poseren voor de foto | Foto: Gerard Boukes

Een toost op het nieuwe jaar

Ook voor het uitkomen van
deze editie van de Zand
voortse Courant heeft
Jeu de Boules Zandvoort
haar leden een gelukkig
en gezond Nieuwjaar gewenst. Donderdag 6 januari, vandaag dus, nodigt
CDA Zandvoort haar leden
vanaf 20.00 uur uit in hotel
Hoogland om te proosten
op het nieuwe jaar. Morgen,
vrijdag 7 januari, zal het bestuur van de ANBO afdeling
Zandvoort haar leden van
14.30 tot 16.00 uur mogelijk
in de nieuwe locatie in het
Louis Davids Carré en anders
in het Gemeenschapshuis,
de hand willen drukken.
Op zaterdag 8 januari is er
van 15.00 tot 17.00 uur een
nieuwjaarsreceptie bij VVV
Zandvoort. Op dezelfde dag
is er, ook vanaf 15.00 uur, de
mogelijkheid om de redders
van de KNRM in het boothuis
aan de Thorbeckestraat een
goed, gezond en behouden
thuisvaart in 2011 te wensen.
Zondag 9 januari speelt de
Zandvoortsche Hockeyclub,
ijs en weder dienende, de
traditionele Nieuwj aars
wedstrijd tegen een team
van de gemeente. Na de wedstrijd heeft u de gelegenheid
om het nieuwe bestuur van
de ZHC de beste wensen over
te brengen. Op diezelfde zondag ontvangen de bestuurs-

leden van de Zandvoortse
Redd ingsb rigade vanaf
15.00 uur de leden, donoren
en sympathisanten voor hun
Nieuwjaarsreceptie in post
Noord aan de boulevard voor
het NH Hoteles.
Maandag 11 januari is er vanaf 20.00 uur de gelegenheid
om het bestuur en de leden
van de gemeenteraadsfractie van de VVD afdeling
Zandvoort/Bentveld te ontmoeten tijdens hun nieuwjaarsreceptie in Eethuys-café
De Zandvoorter aan de Van
Heemskerckstraat, vlak voor
het Palace Hotel. Zaterdag
15 januari vanaf 17.00 uur
grijpt het bestuur van SV
Zandvoort de eerste wedstrijd van het nieuw jaar
van het eerste elftal, tegen
koploper DVVA en uiteraard
opnieuw voor wat de wedstrijd betreft ijs en weder
dienende, aan om haar leden, sponsoren en supporters de beste wensen over
te brengen. Mochten er nog
meer Nieuwjaarsrecepties
in Zandvoort georganiseerd
worden en niet in deze krant
gepubliceerd zijn, dan heeft
de Zandvoortse Courant daar
helaas geen gegevens over
mogen ontvangen. Waar u
ook naartoe gaat, wij wensen
u vanaf deze plek de allerbeste wensen voor het nieuwe
jaar. Proost!
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Dini van der Werff-van der Mije
BELASTINGADVIES voor particulieren

Kerst eruit…”gezellig”
bloemen & planten erin!
Specialist voor al uw bloemwerken.

2011 is weer begonnen,
klopt uw voorlopige aanslag 2011?
Klopt het toetsingsinkomen van uw huur/zorgtoeslag?

HULP NODIG?

Kijk op www.belastingadviesdini.nl
mail naar belastingadviesdini@casema.nl
Of bel 0617004493

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

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.
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5
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Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
L. Paap medische hulpmiddelen PRODUCTEN
VOOR SLECHTZIENDEN
i.d.m. vergoeding via
zorgverzekeraar.
Bel voor een afspraak bij
u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur: maandag
9.00- 12.30 Flemingsstraat
55 (Pluspunt)
.........................................................
Uw auto kopen of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ZANDKORRELS

Tevens door u in te vullen:

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

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint met
de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in
via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd
in de diabetische
en reumatische
voet- en nagelcorrectie
en schimmel diagnostiek.
Tel. 06-52461796 /
023-5715921.
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort.
Diabetische en
reumatische voet
worden vergoed door
zorgverzekeringen.
.........................................................
De Haar Koning,
uw thuiskapster. Voor
een goeie coupe voor
een goeie prijs moet u
bij De Haar Koning zijn!
Tel.06-49134921
www.dehaarkoning.nl
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat € 115,- p.m.
Tel.: 06-53256274
.........................................................
Gevraagd:
uitlaat/oppashondje.
Tel. 5714628
.........................................................
Schilderles
Start begin januari met
schilderen. Kleine groepen,
max. 5 pers. Acryl,
aquarel, olieverf.
Bij Atelier ’t Zand
in Zandvoort. Tel. 5716183,
e-mail
monade@casema.nl

Sportraad Zandvoort
wenst iedereen een heel
gelukkig en een sportief
nieuwjaar
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waterstanden

C U L T U U R

wenst u een heel
goed 2011!

Komende zondag staat bol van de muziek
Het komende weekend staat werkelijk bol van de muzikale evenementen in onze gemeente. In de beide kerken en ook in De Krocht staan Nieuwjaarsconcerten gepland. Het
zal een moeilijke keuze worden voor de muziekliefhebbers.
Het aanbod is dermate divers
dat wellicht de keuze toch
niet zo heel moeilijk is, hoewel men misschien wel naar
alles toe zou willen gaan. Het
ware daarom wellicht beter
als er van tevoren meer contact tussen de drie organisaties was geweest.

Jazz concert

Allereerst is er vanaf 14.30 uur
het Nieuwjaarsconcert van
de stichting Jazz in Zandvoort
in De Krocht. Daar zal voor
het eerst in de geschiedenis van deze concertreeks
een violist, Tim Kliphuis, zijn
kunnen laten horen. Kliphuis
heeft de laatste jaren een
stevige reputatie opgebouwd
als een creatieve, vindingrijke,
opwindende en entertainende musicus in de akoestische
scene. Hij maakt een smaak-

volle combinatie tussen zigeunerjazz, klassieke muziek,
folkmuziek, wereldmuziek en
tango. In 2010 heeft hij uitgebreide tournees gemaakt
door Amerika en Engeland.
Hij heeft inmiddels 5 Cd’s
onder zijn eigen naam uitgebracht en heeft recentelijk
een boek geschreven over
het bespelen van de viool in
zigeunerstijl.

onder ander Boudewijn de
Groot, Ramses Shaffy en
Wim Sonneveld. De beide
koren, onder leiding van Ed
Werdwijn en Wim de Vries
en met pianist Theo Wijnen,
zullen de solisten van de middag, Marijke Mutter en Henk
Jansen, begeleiden. De algehele presentatie is in handen
van Paul Olieslagers. De kerk
gaat om 13.30 uur open.

Nieuwjaarsconcert 1

Nieuwjaarsconcert 2

Er zijn zowel in de Agatha
kerk als in de Protestantse
kerk een Nieuwjaarsconcert.
In de Agathakerk zullen
vanaf 14.00 uur het Zand
voorts Vrouwenkoor en het
Zandv oorts Mannenk oor
het traditionele Nieuw
jaarsconcert verzorgen. Op
het programma staat Ne
derlandstalige muziek van

In de Protestante kerk aan
het Kerkplein vindt om 15.00
uur het Nieuwjaarsconcert
van de stichting Classic
Concerts plaats. Voor u zal
optreden het Heemsteeds
Philharmonisch Orkest onder
leiding van Dick Verhoef. Op
het programma staan veel
werken van Fons Merkies
(’66), een Nederlandse com-

ponist van voornamelijk
filmmuziek en musicals.
Voor de musical Brandende
liefde (2009) heeft hij niet
alleen de muziek geschreven, de regie lag ook in zijn
handen. Voor de muziek die
hij schreef voor Boy Ecury
(2003) is hij bekroond met
een Gouden Kalf. De toegang
tot dit eerste concert van het
jaar zal voor het eerst in de
geschiedenis niet gratis zijn.
Omdat er vanuit de gemeente/Casinofonds onvoldoende
subsidie komt, is het bestuur
gedwongen, wil men goede
klassieke muziek willen brengen voor een schappelijke
prijs, om een entreeprijs van
€ 5 te vragen. Als u fervent
liefhebber bent van de concerten van Classic Concerts,
bestaat er de mogelijkheid
voor een jaarpas die u twee
gratis concerten biedt. Meer
informatie bij Kaashuis
Tromp aan de Grote Krocht.
De kerk aan het Kerkplein
gaat om 14.30 uur open.

023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl
Strandpaviljoen 23
jan
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Winnaar etalagewedstrijd
De Bode in de Kerkstraat is de winnaar geworden van de

etalagewedstrijd die de Ondernemersvereniging Zand-

voort (OVZ) tijdens de feestmaand december had uitgeschreven. Helaas hebben niet alle winkeliers die lid zijn van

OVZ meegedaan maar er waren toch, naast De Bode, een
paar die er een feestelijke etalage van hadden gemaakt.

door Cor Draijer

Zoekplaatje

Jill en Carmen van De Bode waren blij verrast

bld20972

Na een paar weken afwezigheid gaan we in het nieuwe
jaar weer verder met deze rubriek. De foto van deze
week is een groepsfoto van negen bakkers. We zouden

graag willen weten wie het zijn. Reactie kunt u kwijt
per mail op zoekplaatje@oudzandvoort.nl of bij Cor
Draijer op 06-3614 9717 (graag pas bellen na 19.00 uur)

Volgens OVZ-voorzitter Gert
van Kuijk waren met name
de etalages van Corry’s
Kaashoek, Chocoladehuis
Willemsen en de Zandvoortse
VVV een voorbeeld van hoe
het zou moeten. Ook werd
ook de etalage geprezen van
IJzerhandel Versteege, beter
bekend onder de naam ‘de
Lip’, die volgens de jury van
een grote eenvoud getuigde.
Echter unaniem was de jury
in haar oordeel dat de eta-

lage van De Bode het best
verzorgd was. “Eigenlijk zou
iedereen een voorbeeld aan
De Bode moeten nemen. Een
etalage is het visitekaartje
van de ondernemer die er
achter staat. Ik feliciteer ze
met dit mooie resultaat en
roep de andere leden van OVZ
op om volgend jaar ook meer
werk van hun etalage te maken en dus ook met een feestelijke etalage naar buiten te
komen”, aldus Van Kuijk.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

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

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

Hele maand januari voor Pashouders:

Kogelbiefstuk reepjes met
bospaddenstoelenmarinade
500 gram € 7,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Verzorging en vrije tijd:

Noord-Hollandse
Pikant belegen kaas,
mooi romig met een fijn pikantje.
Heel kilo van € 11,90 voor € 8,98

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 17B
Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wist u al dat wij een grote
sortering fotolijsten hebben in
diverse maten en modellen?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand januari:
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.
(Vouw)gordijnen
Tapijt
023-531 78 40
Vitrages
Vinyl
Haltestraat 56
Luxaflex
Laminaat
2042 LP Zandvoort
Zonwering
Parket

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

www.medina-woninginrichting.nl

Kortingen tot 70%
op de gehele
wintercollectie!

Voor Pashouders 10% extra korting
Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

Tijdens de
maand januari

10% korting

op de gehele collectie
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Voor Pashouders
10% korting
op ons kippotje

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Word ook bekend als
ondernemer in Zandvoort

Bekendmaking
Met ingang van heden liggen ter inzage bij de balie van de gemeenten Gouda, Leiden, Oegstgeest,
Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude en het hoogheemraadschap van Rijnland de navolgende
besluiten van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR):
1) Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige/WOZ-belanghebbende in een keuze situatie.
2) Leidraad invordering BSGR 2011.
3) Beleidsregels inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen BSGR 2011.
4) Reglement automatische incasso BSGR 2011.
5) Beleidsregels verkeer langs elektronische weg BSGR 2011.
Deze besluiten zijn vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 november 2010; en
1) Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
2) Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
3) Aanwijzingsbesluit deurwaarders Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
4) Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
5) Mandaatregeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2011.
6) Besluit fiscale bestuurlijke boeten waterschapsheffingen BSGR 2011.
7) Beleidsregels inzake toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten BSGR 2011.
8) Uitvoeringsregeling belastingen BSGR 2011.
9) Besluit overige beleidsregels heffing waterschapsbelastingen BSGR 2011.
Deze besluiten zijn vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 22 december 2010.
Tevens zijn vastgesteld door het algemeen bestuur:
de Verordening bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden BSGR 2011 en de bijlage als
bedoeld in artikel 6, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland,
waarbij de bevoegdheid met betrekking tot het heffen en innen van de navolgende heffingen aan BSGR
is overgedragen:
van de gemeente
van het hoogheemraadvan de gemeente
Gouda:
schap van Rijnland:
Wassenaar:
- de haven- en bruggelden; - de leges.
- de baatbelasting.
- de leges;
- de marktgelden;
- de parkeerbelasting;
- de staangelden.
Deze besluiten zijn vastgesteld in de vergaderingen van respectievelijk 18 november en 22 december 2010.

Voor een ondernemend Zandvoort!

NIEUW BIJ
HEALTHCLUB ZANDVOORT
VANAF 1 JANUARI 2011
✦✦✦

Jeugdabonnement* € 22,50 p.m.
tot 18 jaar
(inclusief douches, sauna en professionele begeleiding)

✦✦✦

SanaSlank Eiwitdieet*
(per week 1,5 kg verantwoord afvallen onder professionele begeleiding) En train de 1ste maand GRATIS
*Vraag naar de voorwaarden
Healthclub Zandvoort BV
Burg. Van Fenemaplein 27, 2042 TH Zandvoort
Tel: 023-5735112, www.healthclubzandvoort.nl

Daarnaast zijn door de directeur van BSGR de navolgende mandaatbesluiten genomen:
1) Regeling ondermandaat directeur.
2) Regeling mandaat meetbeschikking.
3) Regeling mandaat hoofd afdeling Stadstoezicht gemeente Gouda.
4) Regeling mandaat directeur Cyclus N.V.
5) Regeling mandaat hoofd afdeling Service hoogheemraadschap van Rijnland.
Alle besluiten zijn van kracht met ingang van 1 januari 2011.
Deze besluiten zijn vanaf medio januari ook in te zien via de website www.bsgr.nl.
Met ingang van heden worden alle besluiten met betrekking tot Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
alleen nog gepubliceerd op de website www.bsgr.nl. Besluiten met betrekking tot de gemeenten en het
hoogheemraadschap van Rijnland zijn ook terug te vinden op hun eigen websites.

www.bsgr.nl

frontoffice@bsgr.nl

Krant niet
		 ontvangen?
14

tel. 071 - 525 62 00

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail:
info@zvo-verspreiders.nl

Phoenix

Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning
Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan
nabestaanden op het gebied van:
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
• Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande
opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking
Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.
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Dorpsgenoten

door Nel Kerkman

Peter Huijskes
Een paar weken terug ontmoette ik een dorpsgenoot die ik

een poosje niet ontmoet had; het was Peter Huijskes. Tijdens
ons gesprek kwam naar voren waarom hij uit mijn gezicht-

veld was verdwenen. Peter is een tijd ziek geweest maar ge-

lukkig gaat het weer goed met hem en hij heeft inmiddels de
draad weer opgepakt.

Temperatuur in
stijgende lijn

langdurig touwtrekken met het ministerie werd toestemming gegeven voor de nieuwbouw van de Nicolaasschool.
Tijdens de bouw bleek al snel dat er nog een klas bij moest
komen. Later verhuisde de Nicolaasschool naar de brede
school De Golf. Peter nam ook deel aan het bestuur van de
Stichting Katholieke Jeugdraad Zandvoort en vanaf 1989
kwam zijn naam regelmatig op de CDA-kieslijst voor. “Niet
op een verkiesbare plaats, daar had ik eigenlijk geen tijd
voor”, was zijn argument. Deze activiteiten en nog veel
meer werden allemaal gedaan naast zijn werkzame leven
en volgens zijn vrouw Diana was hij weinig thuis. Wel geeft
zij aan dat Peter als hobby koken heeft en dat hij veelal ’s
avonds zorgt voor de ‘warme’ hap.

Huijskes is geboren in Den Haag en zijn geboortedatum
is bijzonder namelijk 30-03-33. Op 7-jarige leeftijd overleed zijn moeder en dat waren moeilijke tijden voor een
kind, vooral omdat het ook nog oorlog was. Na het behalen van zijn Mulo diploma ging hij op 17-jarige
leeftijd werken bij de PTT, dienst luistervergunningen. Daar leerde hij al snel om
Actief in de samenleving
alfabetisch lexicografisch op naam
In 1990 werd hij lid van het bestuur
en adres te archiveren. Soms viel
van de Stichting Welzijn Ouderen
de kaartenbak ‘al dan niet per
Zandvoort (SWOZ) en was
ongeluk’ om en kon Peter van
sterk betrokken bij de fusie
voren af aan beginnen. Na 3
van SWOZ met de stichting
jaar hield hij het daar voor
Vrijwillige Hulpverlening.
gezien. Na zijn diensttijd, bij
Na de fusie werd hij voorde Huzaren van Boreel, ging
zitter van SWOZ met Mini
hij werken bij het gemeende Wolf als directeur. Meer
dan 10 jaar werkten ze als
telijke energiebedrijf in Den
koppel samen en in die tijd
Haag, afdeling personeelszais er, dankzij de medewerking
ken en volgde de 3-jarige studie
van de gemeente Zandvoort,
gemeente administratie. Na Den
erg veel tot stand gekomen. Bij
Haag ging hij naar de gemeente
het 10-jarig bestaan van Tafeltje
Delft om in augustus 1962 over te
Dekje kreeg Peter het voor elkaar dat
stappen naar de gemeentesecretarie
in Haarlem. Hij kwam weer bij de afdeling
eenmalig het college van B&W de maalPeter Huijskes
personeelszaken en organisatie en klom daar
tijden rondbracht. De uitgebreide dienstverleop tot hoofdadviseur van het college van B&W voor wat ning van SWOZ heeft veel aan het welzijn van de senioren
betreft personeelsaangelegenheden. In de jaren tachtig bijgedragen. Daarbij werd het creatieve gedeelte ook niet
werd hij beëdigd tot 2e locosecretaris en de laatste 1,5 jaar vergeten want samen met Cees Wester, Tom Hendriks en
van zijn ambtelijke loopbaan was hij interim directeur van Theo Hilbers vormden zij het redactieteam voor het seniode gemeentelijke dienst Hout, plantsoenen en gemeen- renradioprogramma bij ZFM. Enthousiast als Peter kan zijn,
telijke begraafplaatsen. Bij deze dienst is er zelfs een pad vertelt hij: “Ik had nog nooit gepresenteerd en werd echt
naar hem genoemd. Na 40 dienstjaren ging Peter in 1990 in het diepe gegooid. We hebben veel gasten ontvangen
met de VUT. Tijdens zijn afscheidsreceptie in de Gravenzaal maar ik zal nooit de uitzending met Rika Jansen vergeten,
van het stadhuis van Haarlem werd bekend gemaakt dat dat was echt een feest!”
hij, mede door zijn grote sociale betrokkenheid, door de
Koningin was benoemd tot Officier in de Orde van Oranje In zijn gezellige appartement in het centrum hangen mooie,
Nassau. Uiteraard een hele eer.
door hem gemaakte aquarellen met uilen, zeehonden en
zeegezichten. Op mijn vraag of hij nu nog schildert moet
Peter bekennen dat de tijd hem ontbreekt. Sinds een aanZandvoortse periode
Tijdens zijn ambtelijke periode was Peter ook op soci- tal jaren is hij actief in de Patienten Advies Raad (PAR) van
aal gebied actief. Zo was hij secretaris van de Regionale het Spaarneziekenhuis in Hoofddorp. Een van de taken van
Katholieke Schoolraad, secretaris van de Noord-Hollandse de PAR is om het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam
Bestuursacademie en voorzitter van het Sociaal mogelijk te maken. Daarnaast maakt hij deel uit van de
Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel Haarlem. Verder commissie Beheer en toezicht van de VVE van de residentie
heeft hij als voorzitter van stichting Katholiek Onderwijs Sterre der Zee, aan de Hogeweg. Ondanks het feit, dat hij
Zandvoort een belangrijk aandeel gehad in de verdere ont- een ‘vreumde’ is, zijn hij en Diana twee actieve Zandvoorters
wikkeling van het RK-onderwijs in Zandvoort. In zijn tijd die altijd voor iedereen klaar staan. Mag het nieuwe jaar
werden de kleuterscholen in zuid en in noord geïntegreerd voor Peter en Diana samen met hun 2 zoons, schoondochter
in de Mariaschool respectievelijk de Nicolaasschool. Na en 5 kleinkinderen veel goeds in petto hebben.

De winter maakt voorlopig even pas op de plaats na het

‘geweld’ van de afgelopen maand. We moeten ons realiseren dat we zo’n beetje de koudste decembermaand mee-

maakten van de afgelopen halve eeuw. In Zuid-Kennemerland kwam de gemiddelde decembertemperatuur uit op

ruim -1 graad. In Groningen werd het nog veel kouder en

hadden ze vrijwel de koudste kerstmaand van de voorbije
honderd jaar.

Geen winterweer dus voorlopig en tot half januari is
de kans op nieuwe winterse
impulsen uitermate klein in
het Zandvoortse en dat geldt
overigens ook voor de rest
van het land. Toch is de kans
op een koude januarimaand
statistisch gezien wat groter
na een koude of zeer koude
decembermaand. We zagen
dat bijvoorbeeld in 1979,
1982, 1996 en ook een jaar
terug nog. Bepaalde koude
stromingspatronen zijn namelijk voor herhaling vatbaar, dus een eenmaal ingestelde koude luchtaanvoer in
december kan dan in januari
wel weer terugkeren.

wat regen vallen. Donderdag
tot en met zondag wordt het
dus zachter en blijft het periodiek wisselvallig in ons
gebied. De neerslagvorm is
dan honderd procent regen.

Komende dagen gaat de
temperatuur geleidelijk
omhoog en tegen of in het
weekend is het niet ondenkbaar dat we met ‘dubbele
cijfers’ zitten op het thermometerdisplay. met andere woorden, het zou best
eens nipt 10 graden kunnen
worden in onze inmiddels
groene contreien.

Volgende week kijken we of
er concrete aanwijzingen
zijn voor wat nieuw winters
elan. De zeewatertemperatuur voor de Zandvoortse
kust bedraagt een graad of
5-6. Voor de doorgewinterde
(kite)surfer geen enkel beletsel om toch de zee op te
gaan.

Voor winterliefhebbers is
zo’n grijs, zacht en goeddeels zonloos weerbeeld
niet hoopgevend. Sommige
mensen denken dat de winter nu al voorbij is, maar dat
is prematuur. Er zijn namelijk nog perspectieven voor
het tweede gedeelte van
de louwmaand en ook in de
sprokkelmaand (februari)
kan er nog van alles gebeuren aan het winterfront.

Meer weer is er via
Na een waterkoude woens- www.weerprimeur.nl
dag met later ook neerslag,
kan er ook op donderdag nog weerman Marc Putto
Do.
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Het geheim
Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 55
023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl
Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Woensdag 9:30 – 10:30 		 2 februari t/m 13 april.

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur		 21 januari t/m 15 april.

Digitale fotobewerking voor kinderen
Donderdag 15:30 – 16:45 uur		 13 januari t/m 17 februari

Website bouwen voor kinderen
Donderdag 15:30 – 16:45 uur		 3 maart t/m 14 april

Schermen vanaf 8 jaar. Inclusief leen materiaal.
Woensdag 16:00 – 17:00 uur 		 2 februari t/m 29 juni

YogActief
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur

18 januari t/m 29 maart

Donderdag 20:00 – 21:30 uur

20 januari t/m 31 maart

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur		 14 januari t/m 13 mei

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30 uur 13 januari t/m 28 april 2011.

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 19:30 – 21:30 uur

2 maart t/m 30 maart.

Samen met zijn zoontje
Ben (Thor Braun) vormt vader Koos (Theo Maassen)
een goochelduo. Door de
combinatie van Bens goocheltalent en het Tommy
Cooperachtige gestuntel
van pa wordt het duo nog
populair ook. Maar op
een dag gaat er iets mis:
Bens vriendinnetje en
assistente Sylvie (Java
Siegertsz) verdwijnt tijdens het uitproberen
van een nieuwe truc. Wanneer het meisje na dagen nog niet terug is, moet Ben op zoek naar het geheim
van de truc en het geheim van Sylvies verdwijning. Daarbij
krijgt hij hulp van Daan Schuurmans, die een aardige parodie
neerzet op meesterillusionist Hans Klok, die zelf achter de
schermen meewerkte als adviseur.

Steungroep praat over angst
en depressie bij kanker

Boetseren en Beeldhouwen

Voor de derde keer komt de Toon Hermans Steungroep op

Maandag of donderdagavond 19:30 -22:00 uur

vrijdag 14 januari van 10.30 uur tot 12.00 uur in Pluspunt

27 januari t/m 19 mei

Noord bij elkaar. Deze groep is bedoeld voor mensen die

Bridge beginners
Dinsdagavond 19:30 – 22:00 uur 4 januari t/m 8 maart

Bridge gevorderden
Maandagavond 19:30 – 22:00 uur 31 januari t/m 11 april

Mozaïek
Dinsdag 19:30 – 22:00 uur

18 januari t/m 1 maart

Klussen voor vrouwen
Vrijdag 15:30 – 17:00 uur

4 maart t/m 8 april

Spaans Beginners II
Woensdag 19:00 – 20:30

12 januari – 27 april

Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd)
Woensdag 20:30 - 22:00

12 januari – 27 april

Franse Conversatie I
Donderdag 16:45 – 17:15

13 januari t/m 31 maart

Engelse Conversatie zonder moeilijke spellingsregels
Donderdag 13:00 – 14:30 uur

13 januari t/m 28 april

te maken hebben of hebben gehad met kanker. Er worden
ervaringen uitgewisseld rond deze ingrijpende ziekte.
Tijdens het gesprek blijken
veel problemen herkenbaar
en bespreekbaar te zijn. De
deelnemers bepalen zelf
over welk thema de volgende bijeenkomst gesproken wordt. Onderwerpen
die aan bod kunnen komen
zijn bijvoorbeeld praktische
zaken als voeding of zwemmen met een stoma, maar
ook thema’s over vermoeidheid, angst en onzekerheid
kunnen een grote steun zijn.

Het gespreksthema van de
bijeenkomst op 14 januari gaat over angst en depressie. Een oncologische
verpleegkundige is bij de
bijeenkomsten aanwezig
om de groep te begeleiden. Opgave vooraf is prettig maar niet noodzakelijk.
Deelname, en ook de koffie
of thee, zijn gratis. De bijeenkomst is in de Theo Hilbers
zaal van Steunpunt OOK,
Flemingstraat 55 (Pluspunt).

Website bouwen en onderhouden
Maandag 20:00 – 22:00 10 januari t/m 14 februari Extra Cursus
Woensdag 20:00 – 22:00 9 maart t/m 13 april 2011.

Digitale fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00 uur
13 januari t/m 17 februari of 10 maart t/m 14 april

Word / Excel
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur 28 januari – 29 april
Bij genoeg aanvragen kan deze cursus ook in de avond gegeven worden

voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
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RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Column

Tweelingtijgers

Dannie goes Istanbul!
Het is alweer bijna vijf maanden geleden dat de Zandvoortse Daniëlle van
Hoek op het vliegtuig stapte richting Istanbul in Turkije, waar zij voor vijf

maanden zou integreren als student aan de universiteit van Yeditepe. Iedere maand heeft ze ons op de hoogte gehouden van haar avonturen, dit

Met de fa

keer helaas alweer haar laatste verslag….
door Daniëlle van Hoek

Na ruim 4 maanden zit mijn avontuur in Istanbul er bijna op.
Het is een periode die ik nooit meer zal vergeten. Al heb ik
het hier erg naar mijn zin gehad, het is ook wel weer fijn om
lekker naar huis te gaan, terug naar mijn vrienden en familie.
De laatste maand heb ik nog veel meegemaakt. Zo heb ik
onder andere geleerd over de weersomstandigheden van
Turkije. De ene dag kan het 25 a 30 graden zijn, terwijl het
een paar dagen later rond het vriespunt is. Helaas heb ik dit
ook mee moeten maken toen mijn familie hier een bezoekje
kwam brengen. Na aangegeven te hebben dat het hier wel
lekker is en niet zo koud als bij jullie in Nederland sloeg het
weer ineens om. Hierdoor liepen we bijna het hele weekend
in de regen en in de kou. Uiteraard heb ik voor de zoveelste
keer de toeristische plekken aan mij voorbij zien komen, om de
familie te laten zien waar ik al die tijd heb uitgehangen. Ook
heb ik ze kennis leren maken met een belangrijke activiteit
in Turkije: waterpijp roken. Kortom, ondanks het slechte weer,
hebben we het uiterste uit het weekend gehaald.
Afgelopen maand heb ik ook de upperclass uitgaansgelegenheden in Istanbul bezocht. Samen met mijn huisgenootje
hebben we genoten van een heerlijk diner in club Reina. Dit

milie aan

de waterp

ijp

is een club aan de Bosphorus waar je geweest moet zijn. Hier
komen bijvoorbeeld sterren als Paris Hilton, Lionel Richie en
Kevin Costner dus jullie begrijpen dat wij hier perfect thuis
horen.
Verder hebben we natuurlijk ook de kerst meegemaakt. Mijn
huisgenoot Macarena en ik wilden eerst niet zoveel aan de
kerst doen. Naast een aantal kleine kerstversieringen in ons
huisje gehangen te hebben, besloten we om een leuk kleinigheidje voor elkaar te halen. Na het uitpakken op 1e kerstdag
zijn we een lekker hapje gaan eten met ons Turkse vriendinnetje Ece in de luxe club, 360. In deze club heb je een prachtig
uitzicht over de gehele stad. Oud & nieuw ga ik doorbrengen
met Macarena en haar familie. We hebben besloten om een
dinner cruise over de Bosphorus te gaan maken. Hier kunnen
we genieten van zowel het vuurwerk als van de mooie stad.
Maar naast al deze leuke dingen hebben we zoals altijd ook
nog school. Op dit moment zijn we bezig met onze final tentamens. In het begin heb ik me nogal druk gemaakt om de
toetsen hier, maar op dit moment hou ik me daar niet meer
zo mee bezig. Als je nagaat dat ik niet lager dan een 8,5 heb
gehaald voor mijn toetsen zonder veel te leren en een 10 voor
een marketing project heb gehaald, ben ik ervan overtuigd
dat ik het niveau van deze universiteit wel aankan.

De stelling van vorige week luidde:
‘2011 wordt mijn jaar!’
37% eens

63% tegen

Een greep uit de reacties:

+ "Er gaan veel veranderingen komen dit jaar dus voor mij wordt 2011 mijn jaar"
– "Het is gewoon weer een nieuw jaar en er verandert niets voor ons"
– "Ik heb geen glazen bol dus ik zou het niet weten wat 2011 in petto heeft voor me"

Deze week weer een nieuwe stelling:

Ieder jaar is het weer hetzelfde liedje. Je leest in de kranten en hoort om je heen over goede voornemens.
Veel mensen wagen zich er niet meer aan want 1 januari is toch wel de slechtste tijd om te stoppen met slechte zaken.
Of is het wel degelijk het perfecte moment om je leven te beteren? Daarom ook de stelling van de week:

“Dit jaar ga ik het wederom proberen
om me aan goede voornemens te houden”
Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

Een paar jaar geleden heeft zich een vreemd fenomeen
voltrokken. Of het nou komt met de mutatie van alle
‘chefs’ in ‘managers’ of dat je op de tv bij elk probleem
hoort dat er een ‘taskforce’ in het leven geroepen wordt,
ik weet niet waar het begonnen is. Wat ik wel weet is
dat ik er me kapot aan erger. Ik heb het over jeukwoorden. Dat zijn woorden waar je nekharen van overeind
gaan staan. Hoe belangrijker mensen zichzelf vinden
tegenwoordig, hoe meer Engelse termen uit die luchtkokers komen. Ze maken er een EngHols woord van. Een
voorbeeldje: in de verkoop, doorgaans ‘sales’ genoemd,
heeft men het over “de deal closen”. Hoe verzin je zoiets?! En zo zijn er tal van voorbeelden. En volgens deze
Hans Sausages is de vorm beter voor een open communicatie. Nou, daar heb ik hele andere ervaringen mee.
Zo had in een tijdje geleden een briefing (nieuwsbrief
van het bedrijf) gelezen en dat ging over doelgroepen. Omdat ik nog helemaal suf gekletst was met die
EngHolse woorden, las ik die brief ook totaal verkeerd.
Ik las over camera’s die bestemd waren voor de ervaren
consument maar die het ook prima deden bij beginners.
Zo waren er afgelopen jaar vele modellen verkocht aan
beginners, vrouwen en ‘tweelingtijgers’. Ik snapte er niks
van! Wat hebben die katten te maken met een nieuwe
camera? Het zijn fascinerende dieren om op de gevoelige plaat vast te leggen maar ik zie niet in waarom die
beesten zelf zo’n ding moeten hebben en dan specifiek
hebben ze het over ‘tweelingtijgers’. Gelukkig was er
ook nog iemand op de werkvloer die wel normaal kon
praten en ik was in ‘no time’ weer terug in Nederland.
Toen ik het nog een keer las was daar het verlossende
antwoord: het ging over mensen tussen de 20 en de 30
jaar oud: twintigers!

Get Out!
Vrijdag 7 januari 2011 de derde voorronde van de Rob Acda Award 2010-2011
in Patronaat Haarlem. Het popconcours voor veelbelovende muzikanten uit
Haarlem en omstreken. Zij krijgen middels de competitie de kans om de
volgende stap te zetten in hun muzikale carrière (door podiumervaring op
te doen, feedback te krijgen van professionals en bekendheid te verwerven).
Met Our Minor Fall, Whoobab Swing, We Stole the zebra, Matthijs Koster, Pilot
Paco + de winnaar van de Til Trofee. Entrée € 5. Achtergrondinformatie over
de deelnemende groepen, zie www.patronaat.nl
Het negende seizoen van de serie jazzconcerten onder de noemen 'Jazz in
Zandvoort' gaat weer beginnen. Zondag 9 januari 2011 kunt u om 14:30 uur op
concertmatige wijze genieten van kwalitatief hoogstaande jazzmuziek met
het Trio Johan Clement in het gebouw ‘de Krocht’. Met deze keer als gast: de
spraakmakende Tim Kliphuis (viool). Jazzviolisten komen in Nederland niet
al te vaak voor. Tim Kliphuis is er in korte tijd in geslaagd een veelgevraagd
solist te worden. Hij combineert gypsy-jazz, klassieke muziek, folkmuziek,
wereldmuziek en tangomuziek met inspirerende melodieën, opzwepende
ritmes en funky akkoorden. www.jazzinzandvoort.nl
Helaas komt aan alle leuke dingen een einde. De ballen gaan weer in de
kast, de verlichting in dozen en de kerstbomen laten hun naalden vallen.
Op woensdag 12 januari is op het strand bij de Rotonde/strandpaviljoen de
Haven de kerstboomverbranding (onder toezicht van de brandweer). De
bomen zijn van tevoren verzameld. Kom vroeg in de avond langs en warm
je lekker op.
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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toegelicht. Gedurende de
avond zal er volop de mogelijkheid zijn om specifieke
vragen te stellen. De avond
wordt georganiseerd in het
Haarlem College, Broekweg 1
te Haarlem, tussen 20.00 en
22.00 uur. Voor meer informatie zie: www.swv-vo-zk.nl.

Oplossing Breinbreker

320

=
456

90
-

Magere vissoep

De feestdagen liggen achter ons, dus wordt het tijd om weer aandacht aan onze gezondheid te
schenken. Dat betekent niet per definitie dat het alleen maar ‘gewone’ kost zoals stamppotten
zijn die geserveerd hoeven te worden. Wat dacht u van een vissoep: heerlijk, mager en gezond.

500 g magere visfilet
(bijvoorbeeld
roodbaarsfilet),
2 middelgrote uien,

Op dinsdag 18 januari 2011 is er een voorlichtingsavond over leerwegondersteuning (lwoo)
en praktijkonderwijs (PrO) van de scholen voor het voortgezet onderwijs in de regio ZuidKennemerland. Deze voorlichtingsavond is speciaal bedoeld voor ouders die voor hun
kind een school voor voortgezet onderwijs willen kiezen, waar rekening wordt gehouden
met eventuele leerachterstanden of sociaal emotionele problematiek.

Oplossing Kakuro

Recept

Benodigdheden:

De oplossing staat elders op deze pagina

den in het onderwijs wordt
dit onderwerp vaak onvoldoende toegelicht. Omdat
aanmelden voor deze vorm
van onderwijs niet altijd
eenvoudig is, zal ook een
korte inleiding worden verzorgd waarin de procedures
van aanmelding worden

Recept

Voorgerecht voor 4 personen

10\11

Voorlichtingsavond voor
begeleidend onderwijs

Diverse scholen voor leerwegondersteuning en
praktijkonderwijs in ZuidKennemerland zullen zich
presenteren om belangstellenden te informeren over
de verschillende vormen
van lwoo en PrO. Op de algemene voorlichtingsavon-

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

kookrubriek

KAKURO

= 230
+

+

73

= 209

-

=
17

=
= 439

1 bos bladpeterselie,
zout,
3 eetl. olijfolie,
1 eetl. bloem,

sap van 1 citroen,
versgemalen
zwarte peper,
2 eierdooiers.

Bereiding:

Spoel de visfilets af onder de koude kraan en snijd ze in stukjes van ongeveer 3 cm. Pel
de uien en hak ze zeer fijn. Was de peterselie en snijd de blaadjes in fijne reepjes. Breng
in een grote pan 1,5 liter water met 1,5 theelepel zout aan de kook. Voeg de visstukjes toe
en laat ze op een matig vuur circa 3 minuten pocheren. Neem ze met een schuimspaan
uit de pan en zet weg. Zet de pan met de visbouillon eveneens weg. Verhit de olie in
een pan en fruit er op een matig vuur de uien in tot ze zacht maar niet bruin zijn. Strooi
er de bloem over en meng alles goed met een garde. Schenk er dan 1 dl visbouillon bij
en breng het geheel al kloppend aan de kook. Schenk het mengsel al roerend bij de
pan met visbouillon en laat op een matig vuur 4 minuten zachtjes koken. Roer er de
peterselie en het citroensap door. Breng op smaak met peper en weinig zout, draai het
vuur lager, voeg de stukjes vis toe en laat nog 5 minuten op een laag vuur pocheren.
Klop de eierdooiers los met 3 eetlepels soep en meng door de soep. Warm de soep nog
even door, maar laat niet meer koken omdat het eigeel dan gaat schiften.

Dier van de Week

Deze leuke lapjespoes heet Pip
en is er eentje met een gebruiksaanwijzing. Maar als je haar beter
leert kennen is ze goed te begrijpen. Ze is aanhankelijk en lief, heel
erg knuffelig en speels maar af en
toe komt ze wat onverwacht uit
de hoek en geeft ze je een tik of
bijt ze je zacht. Pip is gevonden in
een weiland bij Venlo en niet
door haar moeder opgevoed
waardoor ze wat aan etiquette mist. Een lieve en rustige
baas kan haar zeker nog wel
wat goede manieren bijbrengen en de scherpe kantjes
van haar karakter afhalen. Pip gaat graag haar eigen gang en ze gaat graag
naar buiten. Ook houdt ze ervan om de baas te spelen, dus voor haar het liefst
een huis alleen of met grote kinderen en zonder andere katten. Of ze honden
ook de baas is weten we niet, misschien gaat dat wel prima. Pip is tenslotte
nergens bang voor!
Bent u de ideale baas voor deze kanjer? Kom dan snel eens langs om kennis te
maken! Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 2041 XA Zandvoort. meer
informatie via tel. 5713888 of http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl. Het
dierentehuis is maandag tot en met zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
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Een schoon nieuwjaar!

door Edwin Gitsels

Winterwonderland

Waterleidingduinen sprookjesachtig in de sneeuw
Natuurlijk heeft het een hoop voordelen dat dat dikke pak sneeuw dat vanaf 17 december
Nederland lamlegde, tussen Kerstmis en Oud & Nieuw weer verdwenen is. We kunnen weer

veilig de weg op, de treinen rijden weer redelijk normaal, gemeentereiniging kan weer aan
de slag, en de vogeltjes kunnen wat makkelijker eten vinden. Maar wat was het móóí!!
En het allermooist was het
in de Amsterdamse Waterlei
dingduinen, dat schitterende
stuk natuur waar wij zomaar

pal naast mogen wonen. Voor
iedereen die niet in de gelegenheid was om een wandeling door die witte sprook-

jeswereld te maken, en voor
iedereen die dat wel heeft
gedaan en er dus heimwee
naar heeft, hierbij een aantal

prachtige foto’s van Jolanda
Meier-Koning. De winter is
feitelijk maar net begonnen,
dus de kans dat we op korte
termijn nogmaals de kans
krijgen om dit natuurschoon
met eigen ogen te aanschouwen is absoluut aanwezig.
Tot die tijd genieten we even
na met deze reportage…

Een deel van de Nederlandse roodborstjes overwintert in Spanje, een deel
blijft hier. En krijgt vervolgens gezelschap van Scandinavische roodborstjes
die naar Nederland komen. Deze noorderlingen zoeken hun toevlucht in onze
tuinen, omdat de inheemse achterblijvers in de bossen en duinen wonen en
daar al het beschikbare voedsel opsouperen.

De Nijlgans komt oorspronkelijk uit, surprise surprise, het Nijlgebied. Afrika,
dus. Oftewel: bloedheet! Niet zo gek dat dit exemplaar een kop trekt van:
‘Wie heeft dit verzonnen?’ In de jaren ’60 ontsnapte er een aantal Nijlganzen
in ons land, en sindsdien hebben ze zich flink uitgebreid. Ondanks de Nederlandse winters…

Zanglijsters zoeken hun voedsel voornamelijk op de grond. Ze zijn gek op
insecten, spinnen en slakken. Dus met dit weer is dat lastig. Gelukkig lusten
ze ook bessen, en die zijn nog wel te vinden.

Een prachtig voorbeeld van hoe de natuur ook ’s winters voedsel produceert.
Een door en door Nederlands plaatje, met dat rood-wit-blauw.

Deze herten hebben gelukkig geen flauw idee hoe er over ze gediscussieerd
wordt momenteel. De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben een faunabeheerplan gelanceerd waarin ze pleiten voor het afschieten van het hertenoverschot in de Amsterdamse Waterleidingduinen, omdat ze voor teveel
schade aan auto’s, gewassen en tuinen zorgen.

Sorry, bewogen foto.
Ik stond dan ook te
trillen van woede

Van de week liep ik naar
mijn auto, toen ik bij een
afvalbak drie volle vuilniszakken zag liggen.
Neergekwakt door iemand
die denkt: “Ik heb hier afval,
die bak is bedoeld voor afval, 1 + 1 = 2. Het past er niet
in, dus zet ik het ernaast.
Laat de gemeente het maar
lekker opruimen. Ajuus!”
Ik word gewoon oprecht
kwaad als ik zoiets zie. En ik
word niet zo gauw kwaad.
Waarom dan wel als iemand zijn vuilnis op straat
dumpt? Heeft het te maken
met dat het vlakbij mijn
huis was? Zou ik me net
zo kwaad maken als ik in
de buurt van mijn werk in
Amsterdam-Noord ergens
drie vuilniszakken bij een
prullenbak zou zien liggen?
Nee, eerlijk gezegd niet. Ik
zou hooguit denken: blij dat
ik niet in deze buurt woon.
Kijk, en daar zit ‘m dus de
kneep: het voelt als een
persoonlijke aanval. Alsof ze
die zakken in mijn achtertuin hadden gegooid. Het is
mijn buurt, mijn dorp. Ik kan
er niet tegen als Zandvoort
bevuild wordt. Dan wordt
’t persoonlijk! Waar haalt
iemand het recht vandaan
om mijn woonplaats te bezoedelen?
Ik heb ook sowieso het idee
dat Zandvoort viezer is dan
andere plaatsen. Dat de
hoeveelheid zwerfvuil hier
flink boven het landelijk
gemiddelde ligt. Is dat perceptie? Misschien. Maar als
je toch ziet toen na kerst
de sneeuw wegsmolt, wat
een rotzooi er tevoorschijn

kwam! Het is om je kapot
te schamen! Blikjes, flesjes,
kranten, tasjes, dozen, zelfs
jerrycans, ik wist niet wat
ik zag. Het hele dorp lag ermee bezááid. En dan zwijg
ik nog over de hondenpoep.
Nee, ik zwijg niet, ik ga het
zeggen! Elke hondenbezitter met een klein beetje
fatsoen in z’n donder heeft
anno 2010 (laat staan 2011)
toch poepzakjes bij zich en
ruimt die smerigheid op?
Laatst liet een vent zijn
aangelijnde hond in de
schelpen rond een boompje
bij ons in de straat z’n behoefte doen. Toen de hond
klaar was, wilde hij verder
lopen. “Hallo meneer”, zei
een voorbijgangster, “daar
hangen de poepzakjes.”
Ze wees naar de paal met
de rode zakjes, hooguit 10
meter verderop. “Mens, bemoei je met je eigen zaken”,
bromde hij en liep door. Wat
hij niet beseft: het zijn haar
zaken! En uw zaken, en mijn
zaken! De publieke ruimte
is van ons allemaal. Zo’n
type heeft letterlijk schijt
aan zijn medemensen. En
daarmee verspeelt hij in
mijn ogen zijn recht op
elke vorm van kinderbijslag,
subsidie, hypotheekaftrek,
en weet ik van welke voorzieningen een normale burger nog meer gebruik kan
maken. Niet de lasten? Dan
ook niet de lusten!
Trouwens, nog eens wat:
waarom ligt ons hele dorp
bezaaid met die rode, irritante pokkenkaartjes
van Circus Zandvoort!?
Verbieden die dingen!
Laten we in het nieuwe
jaar met z’n allen nou eens
écht proberen om er niet
zo’n klerezooi van te maken! Dus niet alleen niks
op straat gooien, maar ook
af en toe eens gewoon wat
oppakken en in de prullenbak doen. Ook als je het
niet zelf hebt neergegooid.
Je zult zien, dat voelt goed.
Want een schoon 2011, dat
realiseer je zelf! Gelukkig
Nieuwjaar.
19

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen
DORSMAN.NL OF 023-5714534

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

Bekendmaking

Bekendmaking
De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland maakt bekend dat door wijziging
van artikel 2 lid 3 sub a van het ‘Delegatiebesluit Rijnland 2005’ de bevoegdheid tot verkoop van
Rijnlands onroerend goed tot een maximum van 3 250.000,- per transactie wordt overgedragen
aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland maakt bekend dat aan artikel 2
van het ‘Delegatiebesluit Rijnland 2005’ een zesde lid wordt toegevoegd, waardoor aan het college
van dijkgraaf en hoogheemraden de bevoegdheid wordt overgedragen om in bepaalde gevallen
projectplannen vast te stellen. Voorts maakt zij bekend dat de in het ‘Delegatiebesluit Rijnland 2005’
voorkomende benaming ‘Algemene Vergadering’ wordt vervangen. De inwerkingtreding van deze
wijzigingen vindt met terugwerkende plaats per 22 december 2009.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
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Droge voeten, schoon water
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Bekendmaking
Bekendmaking
Definitieve watervergunning
Nr. V.50726
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op
20 december 2010 een definitieve vergunning
verleend aan Novastar V.O.F. te Amsterdam
voor het verstrooien van menselijke asresten
vanaf een schip in oppervlaktewaterlichamen in
het beheersgebied van het hoogheemraadschap
van Rijnland.
U kunt de stukken van 30 december 2010
tot en met 9 februari 2011 inzien bij:
- Het kantoorgebouw van Rijnland,
Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten
kantooruren moet u een afspraak maken:
071-3063453.
Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van
terinzagelegging een beroepschrift indienen.
Dat kunnen zij alleen doen als zij op de ontwerp-

vergunning zienswijzen naar voren hebben
gebracht. Of als zij kunnen aantonen daartoe
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.
Ook kunnen belanghebbenden tegen de wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-vergunning een
beroepschrift indienen. Het beroepschrift wordt
ingediend bij de rechtbank ’s-Gravenhage,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Als u wilt
dat de beschikking niet in werking treedt voordat
op het beroepschrift is beslist, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage
vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Dat verzoek moet ook tijdens de termijn van
terinzagelegging worden ingediend.
Voor informatie over de definitieve vergunning
kunt u contact opnemen met de heer N. Buijsman
van de afdeling Plantoetsing en
Vergunningverlening, telefoon 071-3063486.

Met ingang van 1 januari 2011 worden de Rijnlandse belastingtaken uitgevoerd door de Belastingsamenwerking
Gouwe-Rijnland (BSGR). Een aantal besluiten op het terrein van de belastingheffing en -invordering kan per
die datum komen te vervallen. Het bestuur van de BSGR heeft inmiddels vervangende besluiten genomen die
per 1 januari 2011 in werking treden. Deze besluiten worden door de BSGR bekendgemaakt.
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op
21 december 2010 besloten de volgende besluiten met ingang van 1 januari 2011 in te trekken:
- Aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met de heffing en invordering d.d. 21 augustus 2007, nr. 07.23652;
- Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders d.d. 11 juli 2008, nr. 08.06301;
- Leidraad invordering Rijnland 2008 d.d. 17 februari 2009, nr. 09.02933;
- Beleidsregels automatische incasso Rijnland 2009 d.d. 30 december 2008;
- Besluit aanwijzing belastingplichtigen hoogheemraadschap van Rijnland d.d. 30 december 2008;
- Beleidsregels ambtshalve vermindering van belastingen hoogheemraadschap van Rijnland 2009
d.d. 30 december 2008;
- Beleidsregels inzake toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten d.d. 30 december 2008;
- Besluit fiscaal bestuurlijke boeten hoogheemraadschap van Rijnland 2009 d.d. 30 december 2008;
- Besluit overige beleidsregels heffing waterschapsbelasting Rijnland 2009 d.d. 30 december 2008;
- Beleidsregel voor het vergoeden van kosten in de bezwaarfase ter zake van belastinggeschillen Rijnland
2005 d.d. 11 januari 2005, nr. 05.03065.
Deze besluiten blijven nog van toepassing op besluiten die vóór 1 januari 2011 genomen zijn.

Leiden, 20 december 2010
Het besluit van het college ligt vanaf heden gedurende twaalf weken ter inzage op het kantoor van het
hoogheemraadschap, Archimedesweg 1 in Leiden.

Droge voeten, schoon water

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 01 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 52 en de
verdere in week 52 door het college genomen besluiten zijn in
week 1 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 11 januari vanaf 20.00
uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De
entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst commissie Raadszaken van 30 november
- Vast agendapunt: Informatie college/burgemeester.
- Afvalstoffenverordening 2011
- Bestemmingsplan Brandweerkazerne
- Onderzoek bestemmingsplan Centrum
- Locatie Strijder
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over
onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Commissie Planning & Control

De Commissie Planning & Control vergadert op 12 januari vanaf
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open.
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Vaststellen besluitenlijst Planning en Control van 1 december
2010
- Vaste agendapunten
- Voortzetten startersregeling Zandvoort
- Goedkeuring begroting openbaar onderwijs 2011
- Benoeming nieuw bestuurslid Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Zuid-Kennemerland
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over
onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 6 januari vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de
oude B&W-kamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de

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

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunningen
Zandvoort:

- Kamerlingh Onnesstraat 2-4-6, sloop afvalwaterzuiveringsinstallatie en 2 dienstwoningen, ingekomen 23 december 2010,
2010-VV-038.
- Kostverlorenstraat 131, kappen 10 bomen in de voortuin, ingekomen 30 december 2010, 2010-VV-039.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning verzonden
Zandvoort:

- Thorbeckestraat 20, plaatsen van dakkapellen, verzonden 29
december 2010, 2010-VV-018.
- Vinkenstraat 7, plaatsen uitbouw; -twee erkers; -dakkapel;
- dakramen, vernieuwen erkerkozijn en gedeeltelijk slopen
berging/garage, verzonden 29 december 2010, 2010-VV-019.
- Louis Davidsstraat 17, sloop Gemeenschapshuis, verzonden
29 december 2010, 2010-VV-022.
- Regentesseweg 7, vervangen en uitbreiden van een dakkapel,
verzonden 31 december 2010, 2010-VV-024.
- Zuiderstraat 7, interne verbouwing, muurdoorbraak, gevelwijziging en plaatsen dakterras, verzonden 31 december 2010,
2010-VV-023.

Bouw-, sloop- reclame-, monumentenvergunningen
Zandvoort:

- Swaluestraat 39 en 41, splitsen van woonruimte, verzonden
29 december 2010, 2010-194Sp.
- Raadhuisplein 16, vernieuwen kozijn van dakkapel, verzonden
31 december 2010, Monumentenverg.

Bezwaarschriften

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

Centraal telefoonnummer

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

Melding of klacht?

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

Openingstijden Centrale Balie

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

Openingstijden begraafplaats

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

Collegelid spreken?

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

Vragen over een bouwplan?

Overige aanvragen en meldingen

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

Verdagingsbesluiten

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

- Louis Davidsstraat 1, plaatsen van een hekwerk, verzonden 22
december 2010, 2010-VV-016.
- Grote Krocht 23, plaatsen van een dakopbouw, verzonden 14
december 2010, 2010-VV-013.

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

zandvoort circuit run

schoolbasketbal

Jeugdtraining voor Kids Circuit Run
Sportservice Heemstede/Zandvoort organiseert vanaf 3

februari een training voor de Zandvoortse jeugd in de aanloop naar het jeugdgedeelte van de Runners World Zandvoort Circuit Run, de Kids Circuit Run.

De Kids Circuit Run is populair

Op 29 maart vind de 4e editie van de Zandvoort Circuit
Run plaats en jij kan er bij
zijn. In acht weken tijd maken zij van jou een ware
topatleet! Ben jij tussen de
7 en 12 jaar oud en woon je
in Zandvoort? Schrijf je dan
nu gratis in voor deze hardlooptrainingen, je krijgt dan

ook het startbewijs voor
deze run.
Sportservice HeemstedeZandvoort biedt gratis hardlooptrainingen aan voor
de basisschooljeugd van
Zandvoort. Met deze trainingen bereid jij je op een perfecte manier voor op dit eve-

nement. Op het circuit loop
je dan een uitdagende ronde
van 2,5 kilometer. De start van
de Kids Circuit Run is vanuit
de pitstraat, voor het oog
van het grote publiek, daarna passeer je de beroemde
Tarzanbocht en de Hunzerug
waarna je finisht voor de eretribune op het rechte eind.
Maar voor het zover is moet er
natuurlijk eerst getraind worden. Gedurende acht weken is
er voor jouw de mogelijkheid
om één keer per week een uur
spelenderwijs te werken aan
je looptechniek en conditie.
Sportservice HeemstedeZandvoort start de trainingen
op donderdag 3 februari om
16.00 uur voor één uur training. Als je je aanmeldt wordt
tevens bekend gemaakt waar
de trainingen plaatsvinden.
Bij grote belangstelling zal
daar een tweede uur aan
worden toegevoegd. Jij doet
toch ook mee?

Nieuw: Business Run over 5 km
Naast een individueel programma biedt organisator Le Champion ook een aantrekkelijk

Schoolbasketbaltoernooi 2011
Komende zaterdag is de Korver Sporthal weer het toneel van

het traditionele schoolbasketbaltoernooi voor de Zandvoort-

se basisscholen. Vanaf 10.00 uur zullen de leerlingen van de

groepen 8 van de basisscholen, bij zowel de meisjes als bij de
jongens, weer gaan strijden voor de eer van de school.

De Mariaschool is de titelverdediger

autosport
Nieuwjaarsrace opnieuw in het donker
Wat begon als iets nieuws, is de afgelopen vier jaar al he-

lemaal ingeburgerd. De Nieuwjaarsrace voor het Winter
Endurance Kampioenschap 2010-2011 zal opnieuw eindigen in het donker. Op zondag 9 januari 2011 zal deze race

het nieuwe racejaar op Circuit Park Zandvoort inluiden.
De avondrace is de tweede wedstrijd voor het Winter
Endurance Kampioenschap.

programma voor bedrijven. Inmiddels staan al circa 50 bedrijven ingeschreven voor de
Business Run 12 en het nieuwe onderdeel: de 5 kilometer. Bedrijven stimuleren met deel-

name hun werknemers tot bewegen, met alle positieve gevolgen van dien. Le Champion
biedt de deelnemers op deze manier extra aandacht voor hun bedrijf.
Het is bewezen, sportieve
werknemers zitten nu eenmaal beter in hun vel, zijn
fitter en kunnen dus meer
aan. Dit zijn enkele redenen
voor bedrijven om deel te
nemen aan de Business Run
tijdens de voorjaarsklassieker
Runner’s World Zandvoort
Circuit Run. Het trainingstraject dat vooraf gaat, schept
onderlinge saamhorigheid
én conditie. De bedrijven kunnen kiezen uit verschillende
aantrekkelijke business pakketten. Diverse werkgevers uit
voornamelijk Noord-Holland
en Zuid-Holland hebben al ingezien dat de gezondheid van
de werknemers belangrijk is
en schreven zich in voor deze
sportieve activiteit. Onder
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meer Railsport Nederland,
Holland Casino Hoofddorp,
Kamer van Koophandel
Amsterdam en Bouwfonds
Ontwikkeling Haarlem staan
al ingeschreven.

meter kunnen een uitdagend
en afwisselend parcours verwachten met diverse ondergronden op het racecircuit,
strand, boulevard en het centrum van Zandvoort.

Bedrijven kunnen zich inschrijven voor de 12 of 5 kilometer. De 5 kilometer is tijdens deze 4e editie nieuw, dus
is er voor iedere collega wel
een afstand. Collega’s die nog
niet zoveel kilometers in hun
benen hebben, kunnen zich
inschrijven voor de kortere
afstand. Dit onderdeel speelt
zich geheel af op het spannende Circuit Park Zandvoort,
met start vanuit de pitstraat
en finish voor de eretribune.
De deelnemers aan de 12 kilo-

In totaal worden ongeveer
14.000 deelnemers verwacht
tijdens dit spectaculaire evenement in Zandvoort. Er
kan naast de beide Business
Runs gekozen worden voor
de Zandvoort Circuit Run
12 km, Ladies Circuit Run 5
km, Men Circuit Run 5 km,
Scholenkampioenschap 4,2
km en de Kids Circuit Run 0,9
of 2,5 km. Meer informatie
vindt op www.rwcircuitrun.nl.
Tevens kunt u daar uw team
inschrijven.

Ook traditiegetrouw zullen
zij door de overige leerlingen luidkeels worden aangemoedigd en staan ouders
met raad en daad klaar om
ze naar een overwinning te
leiden. De prijsuitreiking,
met opnieuw een beker voor
zowel de sportiefste meisjes
als de sportiefste jongens
die door de Zandvoortse
Sportraad ter beschikking
wordt gesteld, wordt rond
16.00 uur verwacht. U bent
van harte welkom om dit
spektakel te aanschouwen.
De toegang is gratis dus dat
kan u niet weerhouden!

De Nieuwjaarsrace is onderdeel van de WEK | Foto: Chris Schotanus

Om 15.00 uur ’s middags vertrekt het veld voor een vier
uur durende strijd. Als de race
ongeveer twee uur onderweg
is, zal de duisternis een extra
bijkomstigheid zijn voor de
coureurs. De kwalificatie van
de Nieuwjaarsrace begint om
12.20 uur. Om de veiligheid
van deelnemers en de officials te garanderen, zullen de
baanposten langs het circuit
worden verlicht en worden de
voertuigen voorzien van extra

reflecterende stickers.
Momenteel telt de deelnemerslijst bijna veertig inschrijvingen maar de organisatie verwacht dat dit aantal
nog zal oplopen. Het Winter
Endurance Kampioenschap
bestaat uit vier divisies. De
Divisie I is de klasse voor
racewagens met meer dan
3000cc of turbomotoren.
Deze klasse telt vier DNRT
V8 bolides, twee Renault

Mégane Trophy wagens van
de Equipe Verschuur en de
snelle Porsche 997 van het
Sotrax Albert Motorsport
team. De vaste coureurs Kees
Bouhuys en Jürgen Albert zullen tijdens de Nieuwjaarsrace
de hulp krijgen van vader
Michael Bleekemolen en zijn
zoon Sebastiaan. De winnaars
van de Zandvoort 500 David
Hart en Nicky Pastrolli zijn opnieuw aanwezig met V8 Star.
In de Divisie II strijden auto’s
met een cilinderinhoud tot
3000cc, waaronder de BMW
330i, BMW 130i en de BMW
320d. Minstens zo interessant is de Divisie III met auto’s
tot 2000cc, waar de Renault
Clio Sport, Honda Integra en
Citroën Saxo te zien zullen
zijn. Alle diesel aangedreven
auto’s, zoals de BMW 120D,
Volkswagen Golf 5 TDI en
SEAT Ibiza Cupra TDI, treffen
elkaar in Divisie IV.
De toegang tot de Nieuw
jaarsrace is gratis: duinen,
hoofdtribune en paddock zijn
vrij toegankelijk. Bezoekers
die met de auto komen, kunnen hun auto voor € 10 op
het parkeerterrein achter de
hoofdtribune parkeren.
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surfen

wielersport

Zandvoorter allrounder surfen
Onze plaatsgenoot Stephan Pouw is afgelopen zondag
uitgeroepen tot beste allrounder tijdens de eerste wedstrijden om de New Year Surf Classic. Dat wil zeggen dat

hij op alle onderdelen het beste presteerde. Deze nieuwe

wedstrijd vond onder ideale omstandigheden plaats voor
de Haven van Zandvoort in de ijskoude Noordzee.

Fraaie tricks van de winnaar

wielersport

De hele dag werd er van de die het schavot mocht
mooie branding gebruik beklimmen. Zoals gezegd
gemaakt waardoor vooral werd onze plaatsgenoot
de tricks goed tot uiting Stephan Pouw de beste
kwamen. De wedstrijd met allrounder. Na afloop was
alleen al 26 nationale top- er een stamppottenbuffet
pers die aanwezig waren, en werd de zekerheid gewerd in verschillende heats geven dat er volgend jaar
van 20 minuten gevaren opnieuw een New Year Surf
waarin de surfers het beste Classic zal zijn.
uit zichzelf moesten halen.
Uiteindelijk bleven er voor
de finale vier surfers over
die in het schemerduister
hun beste tricks moesten
laten zien. Marijn Bouw
meester werd volgens
de jury overtuigend eerste, Kasper Hemminge
ging met de tweede
prijs strijken en Joshua
Stephan Pouw
beste allroun
Groot was de derde
der

- alpe d'huzes

Zandvoorter gaat rijden voor Alpe d’HuZes
Onze plaatsgenoot Herman van der Ham is van plan om

komend jaar, samen met een team, de Alpe d’Huez te gaan

beklimmen. Hij doet mee om geld voor onderzoek naar

kanker bijeen te krijgen. De naam Alpe d’HuZes is goed gekozen: ze gaan namelijk zes keer (!) deze verschrikkelijke

berg met zijn 21 bochten omhoog! “En ik ben van plan alle
zes te volbrengen”, zegt Van der Ham.

Herman van der Ham

De ‘puist’ Alpe d’Huez wordt
in de wereld van de Tour
de France ook wel eens de
‘Nederlandse’ berg genoemd
omdat in het verleden regelmatig Nederlanders hier als
eerste de finish over kwa-

men. Naast finishplaats in
de Ronde van Frankrijk vormt
de Alpe d'Huez ook het decor voor Alpe d'HuZes, een
wielerevenement waarbij
L'Alpe d'Huez meerdere malen wordt beklommen om

geld in te zamelen voor KWF
Kankerbestrijding. “Larissa,
mijn jongste dochter, heeft
kanker gehad. Toen zij vier
jaar was, werd bij haar een
tumor bij de hersenstam
geconstateerd. Onze wereld
stortte toen in. Maar, zei de
neuroloog, het is geen hopeloze zaak. Ze is vervolgens
geopereerd, bestraald en ze
heeft chemokuren moeten
ondergaan, al met al een
behandeling van een jaar.
Ze heeft het gelukkig overleefd, al moet ze wel met de
nodige beperkingen leven. Ze
is bijna doof, ze is verstandelijk gehandicapt en ze heeft
een onhandige motoriek.
Maar ze leeft en we beleven nog dagelijks erg veel
plezier aan haar. Ten tijde
van haar opnames in het VU
Medisch Centrum hebben
we meerdere kinderen met
kanker leren kennen. Helaas
zijn de meeste van die kinderen destijds aan de ziekte
overleden. Wij kunnen onze
dochter nog steeds knuffelen. De ouders van die kinde-

ren niet meer. De fysieke en
verstandelijke beperkingen,
die Larissa nu heeft, en die
overleden kinderen in het
VU Mc destijds, hebben mij
doen beseffen, dat er nog
veel onderzoek nodig is. Daar
is geld voor nodig. Daarom
heb ik mij aangesloten bij
het team Advenimus, dat op
9 juni 2011 gaat deelnemen
aan het evenement Alpe
d’Huzes”, vertelt Van der
Ham zijn hartverscheurende
verhaal.
Hij heeft als streefbedrag €
5.000 nodig waarvan er bij
de publicatie van dit artikel
in de Zandvoortse Courant
al bijna € 1.500 binnen is.
Uiteraard is hij naarstig op
zoek naar meer sponsoring
en denkt daarbij aan bedrijven maar ook aan particulieren. Op http://deelnemers.
opgevenisgeenoptie.nl/acties/hamlap/herman-vander-ham (dus zonder www.)
vindt u meer gegevens over
hoe u kunt deelnemen aan
dit mooie initiatief.

‘Wielerland 4 Challenge’
ook in Zandvoort
Na een zeer succesvol verlopen ‘Grand Départ’ toertocht in
Rotterdam in het kader van de Tour de France, heeft Wie-

lerland besloten om onder de naam ‘Wielerland 4 Challen-

ge’ een 5-tal toertochten door Zuid en West Nederland te
organiseren. Een daarvan zal vanaf Circuit Park Zandvoort
van start gaan.

‘Vacansoleil 4 Challenge’, vorig jaar in Scheveningen

Vacansoleil wil met het adopteren van de ‘Vacansoleil 4
Challenge’ de sponsoring van
het Vacansoleil Pro Cycling
Team doortrekken naar de
recreatieve wielrenner. Het
recreatieve fietsen wil de
firma promoten als een gezonde vorm van bewegen,
niet alleen tijdens de vakantie, maar gedurende het gehele jaar.
Vanaf april 2011 zal er bij elke
‘Vacansoleil 4 Challenge’toertocht een evenement ge-

organiseerd worden voor kinderen om hen kennis te laten
maken met de wielersport.
Tijdens deze evenementen
kunnen kinderen in een veilige omgeving spelenderwijs
in aanraking komen met alle
facetten van de wielersport.
De andere toertochten in
2011 zijn op 21 mei rondom
het NAC-stadion in Breda en
4 juni in de Brabanthallen in
Den Bosch. Meer informatie
en inschrijvingen via www.
vacansoleil4challenge.nl.

adverteerders

Accountantskantoor
Huppelschoten
Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autorijschool van der Veld
Beachclub Take Five
Belastingadvies Dini
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
BSGR
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dakcentrale
Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Healthclub Zandvoort
Hoogheemraadschap
van Rijnland
Music Store
Ondernemers
Vereniging Zandvoort
Ouderen Partij Zandvoort
Pesce Fresco
Phoenix bco
Pluspunt
Provincie Noord-Holland
Riche aan Zee
Stichting Classic Concerts
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Yanks Indian Club
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Actueel

Cultuur

11

Rondje langs
de nieuwjaarsrecepties

Zie onze advertentie op de achterpagina

Plus

19

Nieuwjaarsconcert
op Hollandse
toer

Wat te doen
met ‘onze’
herten

Zoektocht naar de nieuwe bibliotheek
Met veel hand en spandiensten stond vanaf afgelopen vrijdag de deur van de openbare
bibliotheek Duinrand Zandvoort gastvrij open. Het was voor veel leden even zoeken

naar de ingang van de nieuwe bibliotheek. Maar ondanks de slechte bewegwijzering
waren er genoeg bezoekers die boeken kwamen lenen.

De inrichting in de nieuwe bibliotheek is strak en fris

tekst en foto Nel Kerkman

De ruimte ziet er, mede door
de kleurkeuze, bij binnen
komst fris en vrolijk uit. Veel
boeken staan met hun voor
kant op de rekken tentoon
gesteld. Het zal voor menig
een nog even wennen zijn
omdat de collectie volgens
een nieuw systeem wordt

De Mannetjes
Scholen en bieb
in één gebouw

gepresenteerd. De boeken
staan per interessegebied bij
elkaar geplaatst dus moet
je wel weten in welke cate
gorie je moet zoeken. Want
staan bijvoorbeeld de boeken
van de auteur Isabel Allende
gerubriceerd bij ‘Leven en
liefde’ of hoort het thuis bij
‘Cultureel en/of politiek’?
Maar gelukkig zijn er altijd

medewerkers aanwezig die
de zoeker vakkundig kan hel
pen.

Zelf service

Nieuw is ook het zelfbedie
ningssysteem. Door gebruik
te maken van een (RFID)
chip kunnen de leden zelf
hun boeken lenen en ver
lengen. In het begin wordt

Zaterdag 15- en
zondag 16 januari
is het weer thema weekend bij Sea Optiek.
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om onder het
genot van een hapje en een drankje de nieuwe
collecties van Ray Ban en Prada te komen bekijken.
Graag tot ziens,
Michel & Anita

‘Kunnen die scholieren er
lekker op de Wii spelen’

23

je wegwijs gemaakt en zo
te zien is het niet moeilijk.
De apparaten zijn voorzien
van een betaalautomaat en
je kunt direct betalen door
middel van pin, chip of munt
geld. Met ingang van 1 janu
ari 2011 zijn ook de tarieven
voor de bibliotheek Duinrand
veranderd. Tot nu toe werd
er betaald naar leeftijd, te
genwoordig betaal je naar
gebruik. Daarmee wordt het
lidmaatschap aantrekkelijker
voor mensen die niet zo veel
lenen. Jeugdleden tot 18 jaar
blijven, net als nu, nog steeds
gratis lid!

Leestafel

Niet alles is al geplaatst. Zo
staat de leestafel er nog niet.
Maar zodra de ruimte van
de leeszaal klaar is, wordt de
leestafel geplaatst en kan ie
dereen weer als vanouds zijn
krant en/of tijdschrift er aan
lezen. Ook is het nog ondui
delijk of de expositieruimte
terugkomt. Wel is er een
apart gedeelte waar genoeg
computers startklaar staan.
Onder voorbehoud van on
verwachte weersomstandig
heden zal tenslotte de par
keergarage LDC pas in maart
in gebruik genomen kunnen
worden. De officiële opening
van het gebouw staat ge
pland voor 11 april 2011.

Sport

Spannend
slot in
Nieuwjaarsrace

Geen kunstwerk
op Stationsplein
Op de gemeentelijke website staat met een klein be-

richtje aangegeven dat het kunstwerk van Sander Rood
niet geplaatst wordt op het Stationsplein. Een van de

redenen is dat de huidige inrichting van het plein geen
mogelijkheid biedt voor een kunstwerk dat ooit gekozen is. Inmiddels is ook de kunstenaar, in 2009 op 36-jarige leeftijd, overleden.
door Nel Kerkman

Eind 2000 mochten de be
woners van Park Duijnwijk
en de omgeving van het
station zich uitspreken over
twee kunstwerken die in de
wijk en op het Stationsplein
waren gepland. Het Bouw
fonds Nederland, de ge
meente, bewoners, woning
bouwvereniging EMM, de

Nederlandse Spoorwegen,
een Zandvoortse kunstenaar
en een landschapsarchitect
werkten samen om uiteinde
lijk de kunstwerken mogelijk
te maken. Een kunstwerk zou
in de nieuwe wijk Park Duijn
wijk komen en de ander op
het Stationsplein.

vervolg op pagina 3

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Kom donderdag 13 januari om 19.00 uur naar de
informatieavond in Nieuw Unicum over de Natuurbrug!

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort, tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

1

familieberichten
De koning is niet meer.
Dag hoor!

1 januari - 7 januari 2011

waterstanden
het hele jaar geopend

Geboren:

Finn, zoon van: Noorman, Martijn en: Mus, Charlotte.

Rustig is ingeslapen

van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en
een unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten,

Ondertrouwd:

Jochem Blaauboer
Winkel, 9 juli 1934

burgerlijke stand

bedrijfsuitjes, trouwen, recepties en andere feesten.

Althuisius, Félix Pierre en: Mocci, Jeannette.

Zandvoort, 5 januari 2011

José Hoff

Overleden:

Kinderen en kleinkinderen

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 10 januari
op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Dag pap en opa

~ 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

het is goed zo

023 - 571 57 07

Kijk ook eens op www.clubnautique.nl

jan

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

Schelp 86
2042 DW Zandvoort

Voor reserveringen bel

Ziegler geb. Schaafsma, Anna Hendrika, oud 80 jaar.
Borst geb. van Dijk, Janna Gerda, oud 61 jaar.
Dunker, Claudette Martha, oud 65 jaar.
Blaauboer, Jochem, oud 76 jaar.
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Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

Ida Alfred
Huig Simone
Bas Ruby
Jolien Johan
Babette
Jordi
Kiki
Bram
Chantal

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

Phoenix

Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

“Het komt zoals het komt,
en het gaat zoals het gaat.”

Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan
nabestaanden op het gebied van:

Rens

Emerentia Hendrika Lemstra - van Deursen
- Rens -

• 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

weduwe van Theo Lemstra

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

In alle rust is van ons heengegaan onze zuster en tante

2 juni 1931

Zandvoort

6 januari 2011

Rie Bakker-van Deursen
Mien van der Meij-van Deursen †
Tine Castien-van Deursen
Bep Metten-van Deursen
en verdere familie
Onze dank gaat uit naar het personeel van zorgcentrum Huis
in de Duinen en dokter Scipio-Blüme voor de warme en
liefdevolle verzorging.
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
2

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

vervolg - pagina 1 - Geen kunstwerk op Stationsplein

januari
14 Pub Quizz - Café Koper, aanvang 21.00 uur
14 Oomstee Jazz - Bert Kunst in café Oomstee,
aanvang 21.00 uur

15 Amerikaanse Drive-In Bioscoop - Circuit Park
Zandvoort

19 Nationale voorleesdagen - Van 19 t/m 29 januari
in bibliotheek Duinrand

19 Poppentheater - Zandvoorts Museum,
aanvang 13.30 en 16.30 uur

februari
6 ‘4 uur’ van Zandvoort - Circuit Park Zandvoort

Gezondheidscentrum
op de lange baan
Het Gezondheidscentrum dat in Nieuw Noord gereali-

seerd zou gaan worden, is voorlopig op de lange baan
geschoven. Dat meldde wethouder Wilfred Tates afgelopen dinsdag.

Tates had maandag een
overleg met de participan
ten van het project. Daaruit
bleek dat het niet mogelijk is
om het centrum op de plaats
die men voor ogen heeft te
realiseren. Het een en ander
houdt volgens de wethouder

cartoon

De plaquette op het Stationsplein die verwijst naar Ir. Ed. J.J. Kuinders

De Kunstcommissie, met
als voorzitter de voormalige
wethouder Marijke Herben,
presenteerde tien voorlopi
ge ontwerpen die op schaal
tentoongesteld werden in
de Zandvoortse bibliotheek.
De bewoners konden via
een enquêteformulier zelf
de kunstvoorwerpen keu
ren, waarderen en kiezen.
Uiteindelijk werd bij de vij
ver in Park Duijnwijk voor

het mooie kleurige kunst
object ‘Vliegers’ van kunste
naar Linda Verkaaik gekozen.
Het andere kunstwerk van
Sander Rood kon destijds
voorlopig nog niet doorgaan
omdat de plannen voor het
Stationsplein nog niet rond
waren.

Belofte maakt schuld

De keuze van de bewoners
voor een kunstwerk op het

Politiek verslag

Stationsplein is na al die jaren
nooit door de gemeente inge
willigd. Nu blijkt ook dat één
van de partners om financiële
reden is afgehaakt. Bijna tien
jaar na dato is de vraag wat er
verder met de toen nog 1%-re
geling is gedaan. Het plein
staat intussen vol met ande
re gebouwtjes maar een plek
voor het beloofde kunstobject
bleef uit. Mogelijk komt er bij
een eventuele herinrichting
van het Stationsplein nog
een mooie plek vrij voor een
kunstwerk. Bijvoorbeeld om
aan de bewoners en toe
risten aan te geven hoe be
langrijk de spoorlijn van de
badplaats vroeger was en
nu nog steeds is. De enige
verwijzing naar deze belang
rijke ontwikkeling is slechts
een eenvoudige gedenkplaat
op het Stationsplein waar
men hulde brengt aan Ir. Ed.
J.J. Kuinders, stichter van de
Haarlem-Zandvoort spoor
weg Mij.

Commissie Raadszaken d.d. 11 januari

Commissie Raadszaken had
vergadering van 2011
De eerste vergadering die voor 2011 gepland stond was die van de Commissie Raadsza-

ken. Op de agenda stonden de Afvalstoffenverordening, Bestemmingsplan brandweerniet in dat het einde oefe
ning voor het project is. “Er
wordt nu gekeken of er mo
gelijk op een andere locatie
zo een gezondheidscentrum
gerealiseerd kan worden. De
participanten gaan opnieuw
in overleg”, aldus Tates.

kazerne en Onderzoek bestemmingsplan Centrum.
In verband met wijzigingen
en vereenvoudiging in de re
gelgeving en veranderingen
in de afvalinzameling moet
een nieuwe afvalstoffenver
ordening met bijbehorende
uitvoeringsbesluiten vastge
steld worden. GBZ is van me
ning dat met name artikel 9
te ver gaat en wenst dus de
verordening niet als hamer
stuk te accepteren. De ove
rige raadsfracties waren het
ermee eens dat het wel een
hamerstuk zou moeten zijn.

Brandweerkazerne

Het bestemmingsplan voor de
nieuwe brandweerkazerne is
nu eindelijk eens een bestem
mingsplan dat direct door alle
procedures heen ‘wandelt’ en
waar geen zienswijzen voor
waren binnengekomen. Het

was dan ook niet verwonder
lijk dat alle fracties het als een
hamerstuk naar de raadsver
gadering wilden meenemen.

Duur onderzoek

De discussie rondom een
beperkte retrospectieve
toets, een terugblik, die voor
€ 165.000 gemaakt moet
worden om illegale bouw
werken in het centrum naar
voren te halen voor een nieuw
bestemmingsplan Centrum,
spitste zich voornamelijk
toe op de prijs die dit onder
zoek moet gaan kosten. Ushi
Rietkerk (PvdA) bepleitte een
nulmeting omdat het niet
te overzien is welke zaken al
bijvoorbeeld meer dan dertig
tot veertig jaar, en misschien
soms nog wel langer, gedoogd
zijn. Volgens Michel Demmers

(GBZ) moet de toets gemaakt
worden om illegale zaken le
gaal te maken, maar hij vindt
wel dat de prijs veel te hoog is.
Bruno Bouberg Wilson (OPZ)
bepleitte een conserverend
bestemmingsplan waardoor
de panden en het dorpsge
zicht die er nu bestaan be
waard worden. Volgens Tates
is de toets niet meer dan een
vaststelling van de huidige
situatie, waarna bekeken kan
worden of de huidige situatie
geconserveerd kan worden.
“We hebben dan wel alles
voor wat betreft de wonin
gen en het woongebied in het
centrum in kaart”, noemde
Tates als voordeel. Het colle
gevoorstel zal echter tijdens
de eerstkomende raadsver
gadering opnieuw worden
besproken.

column

Volgens mij…
heeft elke gek wel een ge
brek! Mijn gebrek is het lezen
van horoscopen. Als eerste
ga ik naar mijn sterrenbeeld.
Daarna de overlijdensadver
tenties om tenslotte te ein
digen met het weer. Denk
nu niet dat ik met de gege
vens van mijn sterrenbeeld,
Tweeling, iets doe. Als je de
voorspellingen van een dag
naast elkaar legt dan klopt er
niets van.
Zo staat er nu (maandag) in
Hyves “Je bent vandaag erg
vermoeid alsof je tegen de
stroom in moet zwemmen.
En dan moet je ook nog al
lerlei dingen tegen je zin in
doen. Daarbij moet je goed
kijken welke dingen je zeker
moet doen en wat je kunt
uitstellen. Duik vanavond
lekker vroeg je bed in met
een goed boek. Dan ben je
morgen vast een stuk op
geknapt.” Hoezo vroeg mijn
bed in? Normaliter ga ik veel
te laat naar bed. En naast
mijn bed ligt inderdaad een
heel goed boek wat echt uit
moet. Maar of ik van een
avondje vroeg naar bed zal
opknappen? Dat betwijfel ik.
Daarvoor moet ik minstens
een week lang deze opdracht
uitvoeren. Trouwens, wat
zou men bedoelen met din
gen tegen mijn zin in doen,
dingen zeker moet doen of
ze uitstellen? De maandag
is mijn schrijfdag dus ik kan
moeilijk naar de redactie
mailen: “Bekijk het vandaag
maar, morgen weer een dag!”
Het betekent geen column
en echt dat is toch het laatste
wat ik zou uitstellen.
Had ik de tekst op zaterdag
gelezen, toen het goot van de
regen, dan had ik het artikel
voor de nieuwe bibliotheek
beslist uitgesteld en was ik
pas maandag er heen ge
gaan. Maar dat stond toen
nog niet in mijn sterrenbeeld.
Ik ben benieuwd wat
mij morgen brengt
want zoals u weet
staat alles in de ster
ren geschreven.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
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BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
driegangen menu voor € 29,50
Dun gesneden runderlende
met mosterddille dressing
of
Zalmtartaar met crème fraiche,
dille en kappertjes
iii
Entrecote met pepersaus
of
Op de huid gebakken kabeljauwfilet
met een witte wijnsaus van dille en pernod
iii
Italiaanse liefde

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.
14-09-09
Gebakken
met gebakken aardappelen en spinazie
U kuntMa
het
zo gek
niettartaar
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

17-09-09
Andijvie stamppot
een balen
gehakt
Ook deDoseniorenmenu’s
à met
€ 7,-de daghap à € 10,--

		

Bel: 5712102

Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

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

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

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

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

CINEPRO
FILMSCANNING
Voor het inscannen en digitaliseren van
super 8, dubbel 8, 8 mm en 16 mm films,
hi8 en mini DV bandjes, videobanden,
foto’s, dia’s en glasplaatjes.
Dr. J.G. Mezgerstraat 42 Zandvoort

WWW.CINEPRO.NL / 023-5273730

En dan probeer je in bijvoorbeeld een
bedank advertentie voor alle vrijwilligers
die aan de ijsbaan hebben meegewerkt,
om geen mensen te vergeten.
En dat is dan natuurlijk toch gebeurd.
Daarom alsnog een zeker niet minder
gemeende dank aan de navolgende
vrijwilligers die mede dankzij hun inzet
en betrokkenheid de ijsbaan
tot een succes hebben gemaakt:

Ben Zonneveld
Esther Rosekrans
Hans Janssen
Peter Spolders

Dennis Spolders en
Rob ten Cate
Martine Joustra
Ankie Miezenbeek

Ook zijn wij een belangrijke sponsor vergeten
die ons heeft voorzien van de nodige middelen,
waaronder een AED apparaat, om eventuele
ongelukjes op te lossen: Medi-Rent te Zandvoort

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

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

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

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
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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belastingaangiften / fiscale adviezen • administraties / boekhoudingen
jaarrekeningen • accountantscontrole / management ondersteuning
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Tijdens de Nationale Voorleesdagen zal er
een stevige wind waaien in de bibliotheek
Hoewel de ramen in de nieuwe bibliotheek goed zijn gesloten zal er tijdens de ‘Nationale Voorleesdagen’ van 19 tot

en met 29 januari een frisse wind waaien. Deze 10 dagen

is het boekenfeest voor peuters en kleuters en zijn er in de
bibliotheek leuke voorleesactiviteiten en theater rondom

het bekroonde prentenboek. Doel van deze dagen is om
het voorlezen te bevorderen.

len en kleutergroepen van
het basisonderwijs uit om
aanwezig te zijn bij het
voorleesontbijt. Zij worden
voorgelezen door een bij
zondere persoon. Wie dat dit
jaar wordt is nog een grote
verrassing. In ieder geval was
het vorig jaar een vrouwelij
ke politieagent.

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Nog even geduld

Het vertelkastje

Op 26 januari steekt er een
stevige wind op in de biblio
theek. Dan wordt er voorge
lezen uit ‘Fiet wil rennen’ met
het Kamishibai kastje. Het
voorlezen begint om 14.30
uur en de toegang is gratis.
Wel van tevoren aanmelden
per telefoon 023- 5714131.
Een jury van jeugdbibliothe
carissen heeft tien prenten
boeken gekozen die tijdens
de Nationale Voorleesdagen
centraal staan. Een van deze
boeken, ‘Fiet wil rennen’, is
gekozen tot Prentenboek van
het Jaar 2011.

deze periode lid worden van
de bibliotheek krijgen het
struisvogeltje uit dit boek
als vingerpopje cadeau. En
wie het nog niet wist: een
lidmaatschap voor kinderen
en jongeren (tot 18 jaar) is
helemaal gratis!

De eigenwijze struisvogel
Fiet is gek op rennen. Hij laat
zich door niets tegenhouden,
zelfs niet door een stevige te
genwind. De lezertjes die in

Voorleesontbijt

Op woensdag 19 januari no
digt bibliotheek Duinrand
Zandvoort de kinderen van
een aantal peuterspeelza

Theater en poppenkast

Ook dit jaar heeft de biblio
theek weer speciale voorstel
lingen voor de allerkleinsten.
Op 29 januari om 10.00 uur
haakt Fritsie Duikelaar met
zijn onvolprezen poppenkast
in op het thema van dit jaar.
Entree kost € 2,50 p.p. en ook
hier geldt: van tevoren reser
veren.
Voor meer informatie: kijk
op www.bibliotheekduin
rand.nl.

ZANDVOORT SCHOON!?
een decor voor een rampenfilm
2011 ging juichend van start vanwege het enthousiasme waarmee
zeer veel inwoners vuurwerkafval hebben opgeruimd. Hierdoor lag
er aanzienlijk minder rotzooi dan voorgaande jaren.
Helaas werd de euforie getemperd door de wijze waarop diverse
grofvuilhopen werden aangeboden op de eerste grofvuildag van
het jaar: Alsof gevraagd was een decor te maken voor een rampenfilm: planken met spijkers, gebroken glasplaten, huisvuil, versplinterd hout, ongebundeld tuinafval, kledingstukken en veel papier.
De vuilnisman heeft zich in allerlei bochten moeten wringen om
alles goed weg te werken en dan wordt de gemeente gebeld omdat
er zoveel troep en zwerfafval verspreid in de wijk ligt. Afgezien van
het feit dat diverse soorten afval apart ingeleverd moeten worden, lijken de spelregels over het aanbieden nogal eens vergeten.
Gelukkig zijn die te vinden op de website: www.zandvoort, onder
het kopje loket/ digitale productenlijst.
Samen blijven we geloven in ZANDVOORT SCHOON!?

Bij de verhuizing van de bi
bliotheek naar het LDC is
de ruimte zowel voor het
Inlooppunt en de Open
Eettafel nog niet beschik
baar. Het betekent dat de
vele ouderen die iedere
woensdagochtend gezel
lig naar het Inlooppunt in
de bibliotheek gingen om
even bij te kletsen onder
het genot van een kopje
koffie, hun nieuwtjes moe
ten bewaren tot 2 februari.
Het Inlooppunt krijgt straks
de nieuwe naam Koffie
Carré. De Open Eettafel op
dinsdag wordt tijdelijk in
Pluspunt gehouden en zal
straks in de nieuwe ruimte
van het LDC verder gaan
onder de nieuwe naam De
Eetclub. Voor vragen kunt
u terecht bij Pluspunt, tel.
5740330.

ting kan de politie razend
snel in actie komen om de
dader(s) te pakken.

Inboedel verkocht

De inventaris van de oude
bibliotheek is op zaterdag
ochtend verkocht. Er was
veel belangstelling maar
het verliep niet helemaal zo
als gewenst volgens diverse
potentiële kopers. Zij uitten
hun ongenoegen dat de ver
koop veel eerder van start
ging dan de aangegeven tijd
van 10.00 uur. Daardoor vis
ten veel liefhebbers voor de
computers en andere leuke
hebbedingen achter het net.
De bibliotheek is net op tijd
leeg want het plafond lekt
en de automatische deur
heeft het inmiddels begeven.

Wintergasten

Heterdaadacties

Dat het alarmnummer
1-1-2 alleen is bedoeld voor
noodsituaties waarin le
vens op het spel staan is
een misverstand. U moet
het nummer namelijk ook
gebruiken als u getuige
bent van een misdrijf. Dus
als u ziet dat iemand in
breekt, iets vernielt, steelt,
of een ander strafbaar feit
begaat, aarzel dan niet en
bel direct 1-1-2. Met een be
schrijving van het misdrijf,
de dader en de vluchtrich

Op zaterdag 15 januari or
ganiseert het IVN ZuidKennemerland een vogelex
cursie in de Amsterdamse

Waterleidingduinen.
Tijdens de excursie
wordt er gekeken
naar ‘wintergas
ten’ uit Scandinavië
waaronder mogelijk
wilde zwanen, grote
zaagbekken, winter
talingen, brilduikers
en soms de water
spreeuw! Deze vo
gels verblijven in de
winter hier in Ne
derland om de kou
in hun broedgebied
te ontvluchten. De
duinen van AWD zijn een
aantrekkelijke pleister
plaats voor deze watervo
gels omdat in dit gebied
het water in de winter vaak
nog open is. Het vertrek
van de excursie is om 11.00
uur bij de ingang Oase aan
de Vogelenzangseweg,
Aerdenhout en duurt 2 uur.
Aanmelden vooraf is niet
nodig. Deelname is gratis
maar een toegangskaart
is wel verplicht. Neem een
kijker mee en denk aan
warme kleding!

Goede voornemens

Is één van uw goede voor
nemens ‘Iets doen voor uw
medemens?’ dan bent van
harte welkom bij Pluspunt.
Deze instelling is op zoek
naar belbuschauffeurs m/v
die beschikbaar zijn op
woensdagochtend
of woensdagmid
dag om hun cli
ënten naar super
markt, kapper of
huisarts te ver
voeren. Een hecht
team verwelkomt
u en een van de
vaste chauffeurs
maakt u wegwijs
in de routing en
d e w e r k w i j ze .
Voor een onkostenver
goeding wordt gezorgd.
Aanmelden bij Pluspunt
tel:023-5740330
5

Nieuwjaarsrecepties 2011 in Zan
ANBO Zandvoort
In het Gemeenschapshuis was het vrijdagmiddag erg
druk. Vele leden van de Zandvoortse afdeling van de ANBO
namen de gelegenheid waar om het actieve bestuur de
hand te schudden en voor 2011 veel goeds toe te wensen.
Voorzitter Jaap Molenaar was blij verrast dat er zoveel
leden waren gekomen. Pianovirtuoos Theo Wijnen ver
zorgde de muzikale en onderhoudende kant en wist ook
soliste Martha Koper te overtuigen een klein optreden te
maken. Een gezellig drankje en een hapje zorgden voor een
heerlijk ontspannen sfeer. Zeker is dat eind januari of begin
februari de nieuwe ontmoetingsruimte in de nieuwbouw
van het Louis Davids Carré betrokken zal worden. Ook voor
de uitbaters van het Gemeenschapshuis, waarin ze zo’n 30
tot 35 jaar lief en leed met onder andere de ANBO deelden,
breekt dan een volkomen nieuwe fase aan.

Er werd vrolijk meegezongen en geklapt

Duikteam Zandvoort
Dinsdagavond 4 januari ontvingen voorzitter Ben
Weijers, penningmeester Fer Veenhuijsen en secre
taris Wouter Enkelaar de altijd trouwe leden van het
Duikteam Zandvoort in het gastvrije clubhuis van de
Zandvoortse Hockeyclub. Het inmiddels al 28 jaar be
staande Duikteam Zandvoort stelde de leden en part
ners in de gelegenheid om elkaar de beste wensen voor
2011 te geven en uiteraard om de laatste nieuwtjes en
ervaringen op duikgebied uit te wisselen.

Met zijn allen op de foto
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Jeu de Boules
Vereniging Zandvoort
De nieuwjaarsreceptie van de Jeu de Boules Vereniging
Zandvoort was als vanouds weer super gezellig. In het
welkomstwoord memoreerde voorzitter Ab Reurts aan
het feit, dat er zeker een ledenwerfcampagne van start
gaat in dit jaar. Even de winter afwachten en dan gaan
ze er voor. Beloofd is, dat het 100ste lid zijn contributie
gratis krijgt. Ook werden tijdens de receptie diegenen
die in hun klasse als 1e geëindigd waren in het zonnetje
gezet met een mooie plant.

v.l.n.r. : Johan Moelee, Johan Dorsman, Liesbeth en Ab Reurts

Zandvoortse
Reddings Brigade
De zondag gehouden Nieuwjaarsreceptie van de ZRB op
de reddingspost Piet Oud aan de boulevard was opvallend
genoeg de meest zonnige. De hele dag een stralende zon
was een heerlijke en ongekende luxe na de vele sombere
en regenachtige Nieuwjaarsreceptie-dagen. Voorzitter
Jan-Hein Carree sprak, te midden van zijn vele actieve
leden, zijn waardering uit voor de van de gemeente ont
vangen Waarderingsspeld. Met hun vele activiteiten om
de veiligheid op het strand te waarborgen staan zij als
Zandvoortse vrijwilligers vaak midden in de publieke be
langstelling. Het is een groot en hecht team dat zeker alle
waardering van de Zandvoortse bevolking geniet.

Voorzitter Jan Hein Carree spreekt de aanwezigen toe

Reddingsstation Zandvoort
Traditiegetrouw nodigt de KNRM-station Zandvoort
zijn vrijwilligers met familie en donateurs in het bo
tenhuis uit om te proosten op een veilig, ontspannen
en gezond 2011. Ook nu was het een gezellig samen
zijn en de hapjes en drankjes smaakten voortreffelijk.
Commissievoorzitter Niek Meijer blikte in zijn toespraak
terug naar de goede samenwerking met alle hulpver
leners. Daarnaast werd Tom Looijer gehuldigd met de
Vrijwilligersspeld plus oorkonde voor zijn 30-jarige inzet
als een van de vaste chauffeurs op de Seatrack. Verder
werd Maarten van Wamelen in het zonnetje gezet, hij
nam afscheid bij het lokale bestuur van het Zandvoortse
reddingsstadion waar hij de PR/CC&F verzorgde. Na de
receptie bezocht Meijer de oliebollenkraam van Harry
Faase en overhandigde hem ook de Vrijwilligersspeld
voor zijn 20-jarige inzet als plaatsvervangend schipper.

Tom Looijer krijgt een speld en oorkonde van Niek Meijer

CDA Zandvoort
De nieuwjaarsreceptie van het CDA is altijd in het gezel
lige hotel Hoogland. Daar wordt nooit van afgeweken, zo
ook niet op 6 januari. Niet alleen waren de trouwe CDAleden aanwezig maar op een later tijdstip kwamen ook
de 4 enige dames in de raad, Belinda Göransson (VVD),
Ellen Verheij (VVD), Astrid v.d. Veld (GBZ) en Ushi Rietkerk
(PvdA) langs om de beste wensen uit te wisselen. Zij had
den gezamenlijk een hapje gegeten om de onderlinge
band te versterken, ooit een initiatief van waarnemend
burgemeester Hester Maij. De Nieuwjaarsboodschap
van voorzitter Ype Brune was kort, krachtig en vooral
duidelijk: “We kijken niet terug naar 2010 maar we gaan
in 2011 op dezelfde voet voort.”

Gezelligheid aan de bar in hotel Hoogland
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VVV Zandvoort
Dit jaar organiseerde de VVV voor iedereen die zich in
2010 op toeristisch gebied had ingezet een besloten
Nieuwjaarsreceptie. De bijeenkomst was gezellig in
de winterwonderland versierde VVV ruimte. Het en
thousiaste team is ook in 2011 weer actief bezig om de
badplaats niet alleen op vakantiebeurzen te promoten
maar ook wordt binnenkort op de vrachtwagens van
transportbedrijf Van der Veld de reclameboodschap
om naar Zandvoort te komen, geplaatst. Directeur Lana
Lemmens ontving uit handen van mede-initiatiefnemer
Paul Olieslager van het nieuwe bedrijf Voordeeltrailer,
een ingelijste foto
waar de eerste rij
dende advertentie
op de vrachtwa
gen te zien is. Zo
wordt Zandvoort
in 2011 niet alleen
nationaal maar
ook internationaal
al rijdend zicht
baar gemaakt en
aangeprezen.

Een bestikkerde vrachtwagen

Kledingschouw De Wurf tijdens
bekendmaking Evenement van het Jaar
De avond waarop bekend wordt gemaakt welk evenement het Evenement van het Jaar 2010 is geweest wordt

interessanter gemaakt door twee optredens van folklo-

revereniging De Wurf. Onder leiding van Bob Gansner,
zullen in twee sessies een groot aantal authentieke Zandvoortse kostuum worden geschouwd, een onvervalste

kledingschouw derhalve. Het programma is dan ook
enigszins aangepast aan de nieuwe ontwikkeling.

De Wurf verzorgt een kledingschouw

U wordt tussen 16.30 uur
en 17.00 uur ontvangen in
de Haven van Zandvoort,

direct aan de zuidkant van
de Rotonde, met een drankje
en muziek door de band van

Categorie: Cultureel
VVD Zandvoort
De voorzitter van de afdeling Zandvoort/Bentveld van
de VVD, Peter Berkhout, was maandagavond tijdens de
nieuwjaarsreceptie van zijn partij een tevreden man.
Hij keek terug op een uiterst succesvol jaar voor de VVD.
Allereerst kwam de VVD als grootste gemeentelijke
partij uit de bus na de gemeenteraadsverkiezingen en
leidden de landelijke verkiezingen in juni zelfs tot een
premier van liberale huize, iets dat in bijna 100 jaar niet
meer voor was gekomen. Vooruitziend had Berkhout nog
wel een wens en dat was uiteraard dat Jerry Kramer in
de Provinciale staten wordt gekozen. “Wij zullen daar in
Zandvoort zeker campagne voor voeren”, aldus Berkhout
die daarna met de circa 25 leden, en een gedelegeerde
van het regiobestuur, het glas hief op 2011.

Classic Concerts
Jazz festival/ Jazz in de Krocht
Kunstkracht 12
Korendag
Shantyfestival en dorpsomroepersconcours

Categorie: Sport
Circuit Run
Wandel-, Fiets- en Zwem4daagse
Nieuwjaarsduik
Nam-Rem race
Spinning on the Beach

Categorie: Algemeen

Voorzitter Peter Berkhout speecht

Culinair Zandvoort
Festiviteiten Koninginnedag
Kampioenschap Garnalenpellen
Rekreade
50+ dag Zandvoort
Winterwonderland

Sanne Mans. Zo rond 17.30
uur zullen de genomineer
den van de categorie Sport
aan u voorgesteld worden
waarna direct de prijsuit
reiking door Wim Buchel zal
volgen. Hierna zullen op
nieuw de klanken van Sanne
Mans het jaarrondpaviljoen
vullen tot circa 18.00 uur.
Rond die tijd zal het eerste
gedeelte van de kleding
schouw van De Wurf, gepre
senteerd door Bob Gansner,
op het programma staan.
Om 18.15 uur worden de
genomineerde evenemen
ten in de categorie Cultuur
aan u voorgesteld en wor
den direct gevolgd door de
bekendmaking. Klaas Koper
neemt deze presentatie voor
zijn rekening.
Opnieuw zal Sanne Mans
hierna een optreden ver
zorgen dat gevolgd wordt

door de presentatie en be
kendmaking in de categorie
Algemeen. Burgemeester
Niek Meijer zal zich hiermee
gaan bezighouden. Rond
19.15 uur zal het mooie diner
van de Haven van Zandvoort
beginnen, ondersteund
door opnieuw de Sanne
Mans Band. Eigenaar Chris
Steensma van de Haven
van Zandvoort heeft sa
men met zijn chef-kok een
mooi menu samengesteld
dat hij voor een speciale
prijs aanbiedt. Voor slechts
€ 24,50, inclusief koffie en
friandises, kunt u genieten
van de heerlijkheden die
de Haven van Zandvoort te
bieden heeft. Zorgt u ervoor
dat u niet te laat bent met
aanmelden, hetgeen wel
verplicht is in verband met
de inkoop, voor het diner!
Dat kan via de bon die in de
Zandvoortse Courant staat.

Evenement
van het jaar 2010

Stem nu op uw favoriete
Zandvoortse evenement 2010
Vul onderstaande strook volledig in en lever deze in bij Bruna
Balkenende t.a.v. ‘Jury Zandvoorter van het Jaar’ of stuur een
e-mail met alle gegevens naar jury@zandvoortsecourant.nl
Let op: U kunt alleen uw stem uitbrengen als u in de gemeente
Zandvoort woont; dus stembiljetten uit een andere plaats zijn
bij definitie ongeldig.

Stemmen kan tot uiterlijk 15 januari 2011

Mijn keuze voor het Zandvoorts evenement 2010 is:
SPORT: ...............................................................................................
CULTUUR: .........................................................................................
ALGEMEEN: . ....................................................................................
Naam inzender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres + postcode .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graag ben ik met ………….. personen aanwezig bij de
feestelijke uitreiking in De Haven van Zandvoort.
Tevens ben ik met …….. personen aanwezig bij het
3 gangen diner (€ 24,50 p.p. )
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2011 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

Nog heel even en dan……

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

NIEUW BIJ
HEALTHCLUB ZANDVOORT
VANAF 1 JANUARI 2011

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

✦✦✦

Jeugdabonnement* € 22,50 p.m.
tot 18 jaar
(inclusief douches, sauna en professionele begeleiding)

✦✦✦
DAK – LOOD – EN ZINKWERK

SanaSlank Eiwitdieet*
(per week 1,5 kg verantwoord afvallen onder professionele begeleiding) En train de 1ste maand GRATIS
*Vraag naar de voorwaarden
Healthclub Zandvoort BV
Burg. Van Fenemaplein 27, 2042 TH Zandvoort
Tel: 023-5735112, www.healthclubzandvoort.nl

Zandvoort

Tjerk Hiddesstraat 6-8

ICHT
ZEEZ
Zandvoort

Haltestraat 39

GING

BELEG

•
•
•
•
•
•
•

Bitumineuze dakbedekkingen
Pannen daken
Shingle daken
Zinken en koperen daken
Dakterrassen
Dakisolatie

Goot vernieuwing en reparatie
Koper en zinkwerk
Loodwerkzaamheden
Hemelwater afvoeren
Stormschade en onderhoud

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

3-Kamerappartement van ca. 76 m2 op 4e etage;
Ruime living met zeezicht en balkon;
Dichte keuken met inbouwapparatuur;
2 Balkons; landzijde en zeezijde;
Badkamer met ligbad, douche en wastafel;
Prachtig uitzicht op zee;
Service kosten € 278,38 p/m incl.
voorschot stookkosten.

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.
•
•
•
•

Woon-/winkelpand gelegen op A-1 locatie;
2 Winkelruimten BVO 54m2 en 22m2;
Bovenwoning 67 m2 met eigen opgang;
Huurinkomsten winkelruimten en
woning € 22.434,48 per jaar;
• Woonhuis en winkels zijn niet
kadastraal gesplitst;
• Perceelgrootte 120m2.

Gasthuisplein 9 winkel • Tel. 06-2334 9558
Zandvoort

Celsiusstraat 192-3

S
ERRA
DAKT
Zandvoort

De Favaugeplein 42-3

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

ICHT

ZEEZ

• 3-Kamerappartement van ca. 104m2,
bouwjaar 2002;
• Zéér royale woon- en eetkamer;
• Dakterras op het zuiden én
gezamenlijke daktuin;
• Open keuken met inbouwapparatuur;
• Voldoende parkeergelegenheid;
• Lage service kosten € 99,- p/m.

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.
•
•
•
•

3-Kamerappartement van ca. 80 m2;
Prachtig zeezicht, dichter bij zee kan niet!
Lichte woonkamer met open keuken (2009);
Incl. garage met 2 parkeerplaatsen,
uniek op deze locatie;
• Badkamer met ligbad/douchecombinatie
en wastafel;
• Servicekosten € 250,= p/m incl.
voorschot stookkosten.

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Verwacht: Fraaie woning in de Vinkenstraat
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
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•
•
•
•
•
•

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

Zandvoortse Courant • nummer 02 • 13 januari 2011

Bert Kunst te gast bij Oomstee Jazz
Voor liefhebbers van muziek van Frank Sinatra, Sammy Da-

vis jr. en Dean Martin staat morgen, vrijdag 14 januari, een

aantrekkelijk optreden in Oomstee Jazz geprogrammeerd.
Artiestenbemiddelaar en drummer Menno Veenendaal
heeft opnieuw een aantal uitstekende musici om zich heen

verzameld voor een optreden die geïnteresseerden van de
bovenstaande muziek zeker aan zal spreken.
Bert Kunst is bekend van zijn
eigen ‘crooning’ band The Art
of Swing die overwegend
jazzstandards spelen maar
ook nieuwe arrangementen
van bijvoorbeeld de Beatles
en Rolling Stones. De muzi
kale begeleiding vrijdag is
in handen van docent piano
Nick van den Bos. Deze all

rounder speelde in het verle
den al met talloze coryfeeën
uit binnen- en buitenland.
Zo speelde hij met Rita Reys,
Joke Bruys, Scott Hamilton
en Lils Macintosh. Tevens
was hij lid van het Harry
Verbeke kwartet. Recentelijk
heeft u hem kunnen zien tij
dens het afscheidstournee

van Eddy Christiani waarbij
hij de muzikale leiding had.
Ook met bassist en zanger
Frank Gort kan men alle
muzikale kanten op. Op de
contrabas maar ook op zijn
6-snarige elektrische bas
speelt hij de sterren van de
hemel. Uiteraard zal Menno
Veenendaal de drums onder
handen nemen. Het belooft
een mooie avond te wor
den in café Oomstee aan de
Zeestraat 62 in Zandvoort.
Aanvang 21.00 uur en de
toegang is zoals gewoonlijk
gratis maar kom wel op tijd
want café Oomstee is niet al
te groot.

OVZ Decemberloterij - 4e trekking

Tweede leerwerkafdeling Nieuw Unicum
Met de positieve ervaringen van een leerwerkafdeling in

2008 heeft Nieuw Unicum een tweede afdeling opgezet.
Dit in nauwe samenwerking met het ROC Nova College en
het kenniscentrum Calibris. In totaal doen 10 tweedejaars
leerlingen Zorg & Welzijn en twee stagiaires HBO-verpleegkunde mee aan deze unieke leermethode.

Veel belangstelling voor de officiële start van de leerwerkafdeling
| Foto: Toni Zwenne

naam	Prijs	Aangeboden door:

door Nel Kerkman

L. Waanders
M. Bakkenhoven
L. Deinum
S. Loos
R. Voorn
A. Steenkamp
E. Scheurs
P. Groenestein
D. Wijnker
J. Willemse
P. Harder
K. Koper
P. Kuling
F. van het Nederend
Y. Schoorl
D. Bluijs
P. Janssen
A. Magielse
J. Draaijer
J. Nelkeng
Verpoort
A. Volkers
Carree
J.R. Plantenga
E. Fransen
P. Kuling
S. Vork
H. Keve

De leerwerkafdeling is vol
ledig gericht op verbetering
van de aansluiting tussen
beroepsonderwijs en be
roepspraktijk en speelt goed
in op actuele onderwijsont
wikkelingen. Tevens is het
een goed concept van sta
gelopen waarbij een groep
leerlingen op alle opleidings
niveaus (verticale verdeling)
vertegenwoordigd zijn. De
stagiaires worden door gedi

Straatje 1/5 lot (staatsloterij)
Bruna Balkenende
Notenpakket
C'est Bon
Cadeaubon van € 15
Blokker
Zuivelmandje
De Kaashoek
Rode of witte wijn van € 10
Gall & Gall
Cadeaudoos Noa Pearle van Cacharel Parfumerie Moerenburg
Fondue/gourmetschotel voor 4 pers. Slagerij Marcel Horneman
Doos perssinaasappels
Daniel Groente en Fruit
Dames of heren hakken
Shanna's shoerepair
Bonbons doosje
La Bonbonniere
WaardebonVichy van € 20,00
Zandvoortse Apotheek
Verwenbon van € 15,00
Koffie Club Zandvoort
Cadeaubon van € 15,00
Kwekerij van Kleeff
Cadeaubon van € 10,00
Walk of Fame
Bloemencadeaubon van € 15,00
Bloemsierkunst J&H Bluijs
Cadeaubon van € 15,00
Versteege' s IJzerhandel
Chocolade geschenk
Chocoladehuis Willemsen
Kilo kaas van Smaaq naar keuze
Kaashuis Tromp
Hamburgermenu
Snackbar het Plein
Cadeaubon van € 20,00
Music Store
paars gebreide poef
Hema Zandvoort
Bloemencadeau van € 25,00
Bloemenhuis W. Bluijs
Rollade naar keuze
Slagerij Vreeburg
2 kaartjes voor bioscoop
Circus Zandvoort
brilketting naar keuze
Seaoptiek
Lunch t.w.v. € 10,00
Grand café Xl
Cadeaubon van € 25,00
Emotion by Esprit
MG usb stick Kingston
Beachnet Internet

OVZ Decemberloterij - Hoofdprijzen
R. van de Veen
M. Kleijn
Schouten
J. de Vries
H. van der Leden
L. van Wensen
Teves
E. Nederlof
A. Terol
Ruhling

Diner voor 6 pers. en 1 uur bowlen
2 jaarkaarten
Philips Wake up light
Platadepalo armband
Leren Damestas
€ 150,00 aan boodschappen
€ 150,00 aan boodschappen
Verjaardagsfeestje voor 10 kinderen
Complete fotoshoot incl. prints en lijst
Rabocruiser

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Center Parcs Zandvoort
Circuit Park Zanvoort
Radio Stiphout
Vlug Fashion
Shanna's shoerepair
Albert Heijn Zandvoort
Albert Heijn Zandvoort
Van Vessem le Patichou
Lagarde Fotografie
Rabo Bank Zandvoort

plomeerde werkbegeleiders
op hun eigen niveau en op
coachende wijze begeleid. Er
zijn 'spiegelbijeenkomsten'
om de tevredenheid van de
cliënten en de stagiaires te
meten. Alles bij elkaar zijn
er nu ongeveer 40 stagiai
res Zorg & Welzijn in Nieuw
Unicum werkzaam.

Even wennen

Tijdens de feestelijke offici
ële start van de leerwerkaf
deling op de Patrijzenhof

gaf Richard Bols, manager
Zorg & Dagbesteding, de
belangrijkheid van dit con
cept aan. “Met de eerste
leerwerkafdeling in 2008 op
de Fazantenhof is gebleken
dat met inzet van de mede
werkers en de cliënten, er
veel profijt is gegenereerd
en heel veel geleerd is.” Op
zijn vraag aan de aanwezige
cliënten van de Patrijzenhof,
die veelal uit mannen be
staat, ‘of het straks wennen
is met al die nieuwe gezich
ten, antwoordde een cliënt
nuchter: “Zo zijn we alle
maal toch begonnen!” Het
toont aan hoe de sfeer op
de Patrijzenhof is want niet
alleen de stagiaires maar
ook de cliënten zullen veel
geduld voor elkaar moeten
opbrengen. Het grote voor
deel van het concept is dat
er meer personeel op de af
deling aanwezig is en daar
door meer ondersteuning
in de vorm van activiteiten.
Inmiddels hebben veel sta
giaires hun weg al naar de
overige leerplaatsen gevon
den en daarmee is Nieuw
Unicum ruim voorzien van
potentiële en de zo brood
nodige verse instroom van
toekomstig gediplomeerden.

Relatie burger/gemeentebestuur
De gemeenteraad van Zandvoort heeft het Raadsprogram-

ma 2010-2014 vastgesteld. Ze wil de vorderingen van de

uitvoering daarvan bij gaan houden. De Zandvoorters zullen regelmatig worden gevraagd hun mening hierover te

geven. Het eerst gekozen onderwerp is de relatie van de
burger met het gemeentebestuur.
De afdeling Onderzoek
en Statistiek van Haarlem
(OenS) was gevraagd een on
derzoek uit te voeren onder
de leden van het Digipanel
Zandvoort. Van dit forum
kregen in totaal 464 leden
een uitnodiging om de vra
genlijst ‘online’ in te vullen.
236 respondenten, 50,9%,
zijn verwerkt.

Cijfers

Driekwart weet van het

bestaan van het raadspro
gramma af; 31% is ook daad
werkelijk bekend of enigszins
bekend met de inhoud ervan.
Een meerderheid acht het
gemeentebestuur voldoen
de bereikbaar voor ideeën,
vragen, klachten en meldin
gen. Zo zegt 42% dat het ge
meentebestuur meestal wel
bereikbaar is en vindt 12% het
gemeentebestuur zeker be
reikbaar. In totaal is 28% hier
ontevreden over. Ongeveer

een derde is van mening
dat het gemeentebestuur
zich voldoende in het dorp
laat zien. Een kleinere groep,
22%, vindt het gemeentebe
stuur niet zichtbaar. Slechts
een klein aandeel, 19%, vindt
het gemeentebestuur be
trouwbaar. Hoewel ook deze
groep niet groot is, vinden
wat meer panelleden, 22%,
het gemeentebestuur niet
betrouwbaar. Een kleinere
groep, 24%, vindt inspraak en
participatie voldoende. 17%
vindt dat het gemeentebe
stuur open is en laat zien wat
het doet tegen 37% die dat
juist niet vinden. Ongeveer
25% acht de getoonde inte
resse van het gemeentebe
stuur als voldoende.
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

APK KEURING

Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

Bij grote beurt gratis!

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

ZANDKORRELS

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

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

“Sport is goed voor
lichaam en geest”
www.sportinzandvoort.nl

Bloemen…..
het blijft een sprookje!
Specialist voor al uw bloemwerken.

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uw auto kopen
of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L. Paap medische
hulpmiddelen.
ADL - hulpmiddelen en
producten voor slecht
zienden o.a. rollators,
wandbeugels, po stoelen,
daisy spelers, loepen enz.
Bel voor een afspraak bij
u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur: maandag
9.00- 12.30 Flemingsstraat
55 (Pluspunt)
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en glaswerk
tot meubels en van kleding
tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.

Nieuwe garnalennetten in
div. br. (1.65 - 2 m.) leverbaar.
Betrouwb constr. en kwaliteit.
http://garnalennet.webs.com.
Info: tel. 06-40458900
........................................................
"Wie op de Heer vertrouwt,
staat als de berg Sion
onwankelbaar vast." Wilt u
meer van weten? Ga naar
www.gebedzandvoort.nl
of bel 06-44820123
........................................................
Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in nagelcor
rectie en schimmeldiagno
stiek. Diabetische en reuma
tische voet worden vergoed
door zorgverzekering.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
........................................................
Gratis af te halen
in Zandvoort:
goed spelende piano.
Tel. 06-53475703
........................................................
Te koop: mooie glazen tafel
met metalen onderstel.
L x B= 180 x 90 cm, glas
dikte 1 cm. € 50,-. Tel.
5716522 of 06-22337477
........................................................
Voor een goede en vak
kundige voetbehandeling
komt u bij Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar Pro-voet
lid. 06-46098919 www.
massagebijrosa.nl
........................................................
Gratis kans op een dia
manten ring t.w.v. € 750
bij een Hydrodermabrasie,
behandeling voor huid
verjonging. Actie tot eind
januari. Boudoir, Achterweg
22 Zandvoort. 023-5736021
........................................................
Mozaïek cursus. Start janu
ari. 8x ochtend of avond van
2,5 uur. Kleine groep (max.
4 pers.). Info bij Marijke
van Gool, tel. 5737541 of
info@mamaloucha.nl
........................................................
Aquarel-tekenles.
woensdagochtend –
woensdagmiddag –
donderdagmiddag. Info:
Anneke Polak, tel. 023-5714663
........................................................
Vluchten kan niet meer.
Marijke, wat mooi gezon
gen! We genoten, Saskia

C U L T U U R
Gezellige muzikale start van 2011 in de Agathakerk
De Stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort had voor het

Nieuwjaarsconcert zowel het Zandvoorts Mannenkoor als
het Zandvoorts Vrouwenkoor uitgenodigd om het nieuwe

jaar muzikaal in te luiden. In de sfeervolle Agathakerk,
waar de kerststal en de kerstboom zorgden voor een feestelijke ambiance, was het publiek dan ook in groten getale
aanwezig om te genieten van dit gezamenlijke optreden.

Presentator Paul Olieslagers met op de achtergrond het Zandvoorts
Vrouwenkoor

door Erna Meijer

Als thema was gekozen voor
'Het betere Nederlandse lied'.
Paul Olieslagers leidde 'als
conducteur' de middag in
met een terugblik over 2010
en daarnaast gaf hij een uit
gebreide toelichting bij elk

lied. De heren beten het spits
af met het bekende 'Opzij,
opzij, opzij’ van Herman van
Veen, gevolgd door 'Vrijheid'
van Maarten Peters en het
altijd ontroerende 'Breng
hem thuis' uit Les Misérables.
Verrassend was het duet tus
sen de dirigent Wim de Vries

van het Mannenkoor en Henk
Jansen, die 'Voor Louise' van
Willem Vermande ten gehore
brachten, gevolgd door een
gevoelige solo van Jansen met
het lijflied van Ramses Shaffy
'Laat me'. Samen met Marijke
Mutter vertolkte hij 'Vluchten
kan niet meer' uit de musical
'En nu naar bed' van Annie
M.G. Schmidt. Het Zandvoorts
Vrouwenkoor onder leiding
van Ed Wertheim liet zich
daarna ook niet onbetuigd en
zong een drietal volkswijsjes.
Als laatste nummer voor de
pauze zongen beide koren het
overbekende lied 'Ik zou wel
eens willen weten' van Jules
de Corte.
Een overweldigend applaus
viel de begenadigde pianist
Theo Wijnen terecht ten deel,
die het tweede deel opende
met een parafrase van de
Shaffy Cantate en deze zeer
speels en virtuoos uit de
vleugel liet klinken. De stem
ming zat er al duidelijk in en

werd nog verhoogd toen de
aanwezigen uit volle borst
konden meezingen met het
Vrouwenkoor met nostalgi
sche liedjes als 'Ik heb een huis
met een tuintje gehuurd', 'Als
op het Leidseplein…' en het
door Tom Manders geschreven
'Twee motten'. Henk Jansen
liet met een medley van Wim
Sonneveldnummers het pu
bliek eveneens de stemban
den oefenen. Voorafgaand aan
de finale met 'Malle Babbe'
zong het Mannenkoor een
prachtig nummer van Johan
Verminnnen 'De solozeiler' en
'Weet je nog wel die avond in
de regen'. Het zou vast nog
beter geklonken hebben als
de heren dit samen met het
Vrouwenkoor ingestudeerd
hadden. Want de combinatie
tussen de sonore mannen
stemmen en de hogere da
messtemmen is te mooi om
daar niet meer gebruik van te
maken! Al met al een zeer ge
slaagd concert en een opwek
kende start van 2011.

Geweldig einde van groots concert Classic Concerts
Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest heeft het Nieuw-

jaarsconcert van de stichting Classic Concerts op een
grootse manier afgesloten. Totaal verrast was het publiek
toen de nagift niets minder bleek te zijn dan de beroem-

de Radetzky-mars van Johann Strauss sr., het traditionele

klapstuk van de Wiener Philharmonker tijdens hun Nieuw-

jaarconcert op de eerste dag van het nieuwe jaar in de Wiener Verein in Wenen.

Staande ovatie voor het Heemsteeds Philharmonisch Orkest

60 muzikanten waren naar
Zandvoort gekomen voor het
Nieuwjaarsconcert van de

stichting Classic Concerts in
de Protestantse kerk. Een kerk
die voor een groot deel gevuld

was met muziekliefhebbers,
want vanaf dit concert moet
er door veel minder subsidie
een entreeprijs van € 5 be
taald worden voor concerten
die meer dan 10 jaar lang gra
tis toegankelijk waren. “Het is
alles meegevallen”, zei Toos
Bergen van Classic Concerts
toen ze na afloop de balans
had opgemaakt. De kerk was
dan ook redelijk gevuld met
iets minder dan 170 toehoor
ders en gezien het muzikale
aanbod van afgelopen zon
dag is dat zeer zeker bemoe
digend te noemen.
Het concert op zich liep uiter
aard op rolletjes, dat kan je di
rigent Dick Verhoef wel toe
vertrouwen. Zijn orkest werd
door vier hoornisten versterkt
en accordeoniste Elianne van
Ee (’90) die na de pauze liet
horen hoe een accordeon be

speeld moet worden. Voor de
pauze stonden enkele werken
van Anton Bruckner, Antonin
Dvorák en Robert Schumann
op het programma waarvan
van de eerste en de laatste
twee stukken met de vier
hoornisten, hetgeen zeer
imposant overkwam. Na de
pauze stonden er stukken
van Fons Merkies (44), een
Nederlandse componist van
voornamelijk film- en musi
calmuziek, op het program
ma. Veelal muziek met een
grote schoonheid. Het orkest
beet zich erin vast hetgeen
zeer door het publiek werd
gewaardeerd. En dan dat ver
rukkelijke ‘toetje’! Totaal ver
rast reageerde het enthou
siaste publiek door mee te
klappen met de ‘uitsmijter’
van Strauss sr. Een mooi en
gedenkwaardig begin van
2011 voor Classic Concerts.
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Tim Kliphuis ongeëvenaard
Afgelopen zondag strooide Tim Kliphuis in 'De Krocht' zijn

jazzyklanken uit over een ademloos luisterend publiek.
Ondanks het grote aanbod van nog twee concerten en diverse Nieuwjaarsrecepties was de zaal van De Krocht toch
goed gevuld.

Tim Kliphuis met het Trio Johan Clement

door Lienke Brugman

Voor de eerste keer in het be
staan van Jazz in Zandvoort
was het dit keer een violist die
de boventoon voerde en ho
pelijk niet voor het laatst. Tim
Kliphuis is een violist wiens
spel je niet snel zult vergeten.
Met een klassieke opleiding
als achtergrond heeft hij zich
ontwikkeld tot een allround
violist die heel vaardig en
gedreven zijn instrument
bespeelt. Met veel humor
en enthousiasme weet hij
zijn publiek te boeien. Niet
in het minst, uiteraard, door
de vakkundige begeleiding
van Eric Timmermans op de
bas, Johan Clement achter
de vleugel en Gijs Dijkhuizen
achter de drums.
Ik heb nooit geweten dat er
zoveel mogelijkheden zijn om
viool te spelen, ongelofelijk
zoals Kliphuis zijn instrument
beheerst en bespeelt. Mooie
ballades zoals het gevoelige

nummer Romance werden
afgewisseld door zigeuner
jazz. Nummers als: ‘Nearnes’,
‘How Dance’ en ‘Danny Boy’
wisselden elkaar moeiteloos
af. Een mix van heel verschil
lende stijlen en nummers
werden door het enthousi
aste publiek met een ovati
oneel applaus beloond. Na
afloop bedankte Kliphuis Eric
Timmermans voor zijn nooit
aflatende zorg om deze con
certen te laten doorgaan. Met
‘Sweet Charlie Brown’ werd
het optreden van deze gedre
ven violist afgesloten. “Ik ga
wat minder in het buitenland
en meer in Nederland optre
den”, was zijn belofte na af
loop. Wat ons betreft: graag
en liefst zo snel mogelijk!
Het volgend concert van Jazz
in Zandvoort is op 6 februari
met een optreden van de
Belgische trombonist Phil
Abraham. Voor kaarten en
meer informatie: www.jaz
zinzandvoort.nl.

Evenement
van het jaar 2010

Stem op het
Evenement van het Jaar 2010!
Wilt u weten wie er wint?
Kom dan naar de bekendmaking
op 21 januari in
De Haven van Zandvoort
11

Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

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

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

Hele maand januari voor Pashouders:

Kogelbiefstuk reepjes met
bospaddenstoelenmarinade
500 gram € 7,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Noord-Hollandse oude kaas.
Echt pikant maar
goed snijdbaar.
Heel kilo van € 13,90 nu € 10,98

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 17B
Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wist u al dat wij de
nieuwe Sia collectie
binnen hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
Mental Coach
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties
(partners en ouder/kind).

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting
Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand januari:
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.
(Vouw)gordijnen
Tapijt
023-531 78 40
Vitrages
Vinyl
Haltestraat 56
Luxaflex
Laminaat
2042 LP Zandvoort
Zonwering
Parket
www.medina-woninginrichting.nl

Walk of Fame
Overhemden,
Colberts en
Kostuums

50% korting
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag
www.walkoffameshirts.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

Wekelijks de krant
lezen op internet?

Tirol Barbattle
met

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

THE HEIDI’S

Inboedelverzekering

Met jouw bijdrage steunen
wij Stichting haarwensen!
www.haarwensen.nl

Snel en goed geregeld

Dankzij jouw bijdrage heb
ik weer een volle bos.......

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Plony’s

Leo Determann
Grafische vormgeving | DTP

Haarwinkel

Foto “The Heidi’s: © Daisy Waarts Fotografie
Sponsored by:

Plony’s Haarwinkel • Daisy Waarts Fotografie • Mi Sueno • Tromp Kaas • Radio Korrekt • Sacktime
Color Profile • Brossois • Skyline • Music Store • Het plein • Yaya • Chocoladehuis Willemsen

Nieuwjaarsborrel
Koninklijke Horeca Nederland
17 januari 2011 om 16.00 uur
in De Haven van Zandvoort, Strandweg 9

Een echt evenementendorp!

Inloopochtenden over toekomst Grote Krocht

In Zandvoort worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd. Voor de lokale ondernemers liggen er genoeg
kansen om, vaak met een klein budget
maar wel de nodige creativiteit, in te
haken op een evenement en er extra
omzet mee te genereren. Zo wordt er dit
jaar op 26 maart een groots wandelevenement georganiseerd, welke midden in
de Haltestraat zal finishen. Volgens Hilly
Jansen, bedrijvencontactfunctionaris bij
de gemeente Zandvoort, heeft echter
nog geen enkele ondernemer zich gemeld om daarop in te haken. Terwijl het
genoeg kansen biedt en mooi kan zijn
voor de kassa.

Zoals u wellicht weet, is de gemeente druk bezig met het ontwikkelen van het Louis
Davids Carré (LDC). Ook de Grote Krocht zal er in de toekomst heel anders uit gaan
zien. Daarvoor zijn grote ingrepen nodig zoals de verplaatsing van een aantal bedrijven
naar een tijdelijke voorziening. Mogelijk zullen ondernemers en bewoners daarvan hinder
gaan ondervinden. De gemeente zal de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken
en wil in ieder geval betrokkenen zo goed mogelijk informeren. Daarom wordt er om de
week een inloopochtend georganiseerd met de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken in verband met de werkzaamheden op de Grote Krocht. Een ambtenaar van de gemeente Zandvoort is aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U bent
van harte welkom op de Grote Krocht 41. De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden
op 24 januari van 11.00 uur - 12.00 uur.

Wilt u weten hoe? Zandvoort in Bedrijf
geeft advies! En meer hierover leest u
op www.zandvoortinbedrijf.nl

Zandvoort in Bedrijf.nl
14

Ondernemers ontmoeten elkaar tijdens Business on the Beach
Het jaarrond strandpaviljoen “De Haven van Zandvoort” raakt in zijn prille bestaan al
aardig ingeburgerd in Zandvoort. Sinds de bouw van het vaste paviljoen hebben er al
verschillende evenementen plaatsgevonden. Afgelopen maandag werd er een netwerkborrel georganiseerd onder de naam: Business on the Beach. Op deze eerste editie, wat
vanaf nu maandelijks op de agenda staat, waren circa 50 ondernemers aanwezig.
De uitnodiging werd verstuurd zoals dat tegenwoordig kan op zakelijk niveau: via een
groepsuitnodiging op LinkedIn. Op Zandvoortinbedrijf.nl leest u het hele verslag van deze
Business Borrel. En heeft u ook een LinkedIn account, meld u dan aan bij onze LinkedIn
Group “Zandvoort in Bedrijf”.

Als eerste het laatste
ondernemersnieuws

van Zandvoort!
Ontvang het via
onze nieuwsbrief.

U onderneemt
buiten het centrum
van Zandvoort?
Wij zetten u
in het middelpunt!
Word lid van
Zandvoort in Bedrijf

Voor meer informatie

website: www.zandvoortinbedrijf.nl
tel: 023-8 200 322 | email: info@zinb.nl

DE HOBBYCLUB

Zandvoortse Courant • nummer 02 • 13 januari 2011
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Temperatuur alweer
richting 10 graden

Verkleedpartijen voor volwassenen
De eerste aflevering van een nieuwe rubriek brengt ons

naar twee Zandvoorters die een aparte hobby hebben. Ge-

rard en Connie Kramer doen al enkele jaren aan ‘action roll
playing fantasy’, tijdens gigantische bijeenkomsten verkleed rondlopen, samen met nog circa 35.000 anderen!

Gerard en Connie Kramer

Gerard, in het dagelijks leven
buschauffeur, moest een
tiental jaren geleden een
verkleed gezelschap, waar
onder een collega en vriend,
vervoeren naar kasteel
Keukenhof waar een kas
teelfeest was georganiseerd.
Aldaar aangekomen waren
er nog veel meer mensen
verkleed maar hij wist niet
wat het was. Hij vond ze er
maar typisch uitzien en dat
bleef in zijn gedachten han
gen. Om een lang verhaal
kort te maken: samen met
zijn vrouw Connie ging hij
eens kijken bij een van de
grotere feesten en ze waren
allebei direct om.
Ze noemen zich Elfiër, zo

als alle geestverwanten en
verkleden zich in een wat
gotische stijl. “Er zijn zoveel
verschillende mogelijk
heden. Je ziet er van alles:
Middeleeuwen, piraten, hek
sen, magiërs, ridders, je kunt
het niet zo gek maken of er
is iemand die verkleed is in
dat thema. Op de terreinen
zijn hele piratendorpen, of
middeleeuwse winkels, voor
groot en klein. Het is echt
zien en gezien worden. We
zijn trots als iemand vraagt
of er een foto van ons ge
maakt mag worden”, zegt
Connie, die ook bekent dat
er wel een exhibitionistisch
trekje aan het geheel zit.
Ondertussen kan het stel
zich al op diverse manieren

verkleden. “Laatst heb ik een
echt doodgraverskostuum
voor maar € 20 op de kop
kunnen tikken, maar Connie
heeft bijvoorbeeld een mas
ker van hanenveren en dat
kostte weer € 100”, zegt
Gerard.
De Elf Fantasy Fair-feesten
(EFF) in Arcen (L) en bij
Kasteel Haar in Haarzuilen,
zijn de twee grootste. In
Haarzuilen duurt het feest
zelfs twee dagen. Daar ko
men gerust 70.000 mensen
bijeen, waarvan toch zeker
de helft verkleed. Dan gaan
de Kramers verkleed en al
vanaf Zandvoort naar het
feestterrein, blijven daar
overrnachten en tooien
zich de volgende dag in an
dere kledij. Dochter Kirstin
is ook al eens mee geweest
en was direct verkocht. Zij
kocht in een van de winkel
tjes een mooie gala jurk en
met wat attributen deed ze
net zo hard mee.
EFF is ook een evenement
met heel veel shows: rid
dersteekspelen, veldslagen,
vuurshows, paardenshows,
parades. En EFF is een eve
nement waar je zelf deel
kan nemen aan allerlei
dansworkshops zoals Ierse
dans, balfolk dans of zelfs de
Maori Haku dans, of waar je
kan luisteren naar lezingen
over heraldiek, Romeins en
Grieks historisch koken, het

maken van fantasy films of
waar je gewoon kan genie
ten van de beste verhalen
vertellers. Ook accessoires
zijn volop te verkrijgen, zo
ook het Middeleeuwse go
dendrankje ‘mede’, een al
coholische drank op basis
van gegiste honing, waar
van steevast twaalf flessen
mee naar Zandvoort gaan.
“Wat nu nog moet ge
beuren is meer accessoi
res aanschaffen, maar dat
gaat z’n gang wel. Ook ben
ik op zoek naar een witte
pruik met haren tot op
mijn taille. Daar wil ik een
pruim van de IJskoningin
van maken, mijn nieuw
ste fantasie”, sluit Connie
af. Mocht iemand zoiets in
bezit hebben en gebruikt
u die niet? Connie Kramer
zal hem graag van u over
nemen! Wilt u meer weten
over hun hobby, kijkt u dan
eens op arcen.elffanta
syfair.com/index.php/nl/
eff-tour (zonder www.) of
www.castlefest.com/wel
kom.php. U zult versteld
staan!
Heeft u ook een bijzondere
hobby of kent u iemand
met een originele vrije
tijdsbesteding of een pas
sievolle verzamelwoede?
Neem dan contact op met
de redactie via redactie@
zandvoortsecourant.nl of
tel. 5732752.

Nieuw maandelijks 25+ dansfeest aan het strand
Voor echte dansliefhebbers vanaf 25 jaar is er goed nieuws! Er is een nieuw maandelijks

25+ dansfeest aan strand van onze woonplaats. Dit initiatief komt van Djeff Goodheart en
DJ Salta, in samenwerking met Ko en Marielle Schouten van Riche aan Zee en Wim Becker
van Disco4ever Haarlem.

Vanaf 29 januari zullen zij
maandelijks een feest or
ganiseren genaamd ‘Riche
and Famous’. Dit zal plaats
vinden op de prachtige en

sfeervolle locatie van Riche
aan Zee. Het feest bestaat
uit 2 area’s: in area 1 wordt
disco gedraaid en in area
2 dance. Naast een onge

dwongen sfeer, ideale ope
nings- en sluitingstijden
en fantastische muziek zal
er extra aandacht zijn voor
een spetterende aankleding

en professionele licht- en
geluidskwaliteit. Het eerste
feest vindt plaats op zater
dag 29 januari aanstaande
van 20.30 uur tot 01.30 uur.
De entree bedraagt € 11 in de
voorverkoop via tickets@dis
co4ever.nl, aan de deur is de
entreeprijs € 13. Meer infor
matie is te vinden op www.
disco-dance4ever.nl.

Afgelopen weekend (zaterdag) steeg de temperatuur warempel door naar 12 graden in De Bilt en daarmee werd

prompt een dagrecord opgetekend voor 8 januari. Ook in
Zandvoort werd het tot ruim 10 graden op het thermome-

terdisplay. Dit soort temperaturen zijn in het tweede deel
van deze week weer haalbaar.
Na een wat koeler en dro
ger intermezzo krijgen we
vanaf nu weer het o zo ken
merkende Hollandse janua
riweer in huis. Zo’n zacht en
wisselvallig weertype gedu
rende de winterperiode is
eigenlijk normaler dan die
kou zoals we die in decem
ber hadden. Voorlopig zal er
geen einde komen aan dat
antiwinterse weerbeeld en
een portie extreme kou in
Amerika heeft daar indirect
ook mee te maken.

en de 10-11 graden is dus
weer binnen bereik in onze
contreien. Het waait ook ie
dere dag stevig door.
De kans is groot dat deze
louwmaand niet als te koud
de boeken in zal gaan straks
als we de balans opmaken.
Een te zachte maand ligt ei
genlijk meer voor de hand.
Nu is immers al te bereke
nen dat er tot pakweg 20
januari amper kou zit aan
te komen.

Vanwege het ijzige regime
daar stroomt een deel van
die koude de Atlantische
Oceaan op en vormen zich
juist daar (relatief warm
zeewater) diepe depressies
die met een krachtige straal
stroom richting Europa trek
ken. Zo’n situatie kan wel
weken achtereen duren. In
de uiterst zachte winters
eind jaren tachtig en ook
later, bleef het wel eens zes
weken opeen zacht en re
genachtig.

Toch blijven er aanwijzin
gen dat het in de loop van
de tweede helft van deze
maand wel eens vrij koud
zou kunnen worden. De ka
lenderklimatologie beves
tigt dat ook wel een beetje.
Regelmatig zie je dat na de
‘Antoonlente’ halverwege
de louwmaand, het slot
van januari kouder uitpakt.
Luchtdrukstijgingen boven
het noorden van Europa bie
den dan mogelijk winterse
opties voor Nederland. De
wind kan dan om naar het
De komende dagen worden oosten en dan daalt de tem
gekenmerkt door overwe peratuur onvermijdelijk.
gend veel wolken en perio
diek regent het, vooral op de Meer weerinfo is er trouwens
donderdag en vrijdag. Zowel op www.weerprimeur.nl
gedurende de nacht als over
dag is het royaal boven nul weerman Marc Putto
Do.
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Temperatuur
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The Kids are all right
Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 55
023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl
BSO de Boomhut organiseert samen met Brainsbody.nl een
Gratis Lezing over de 15 lichamelijke oorzaken van dyslexie. Bent u
ouder, opa, oma of werkt u met kinderen en merkt u dat een kind
grote moeite heeft met lezen? Om het leesprobleem in kaart te
brengen nodigt BSO de Boomhut u uit om deze gratis lezing
bij te wonen. Donderdag 10 februari 20:00 uur. Inloop 19:30
uur. Gratis koffie en thee. Aanmelden bij de receptie van Pluspunt.

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Woensdag 9:30 – 10:30

2 februari t/m 13 april.

Kooking 4 Kids Vanaf 8 jaar
Donderdag 15:30 – 17:45 uur

13 januari – 17 februari

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur

21 januari t/m 15 april.

Website bouwen voor kinderen
Donderdag 15:30 – 16:45 uur

3 maart t/m 14 april

Schermen vanaf 8 jaar. Inclusief leen materiaal.
Woensdag 16:00 – 17:00 uur

2 februari t/m 29 juni

YogActief
Dinsdag of Donderdag 20:00 – 21:30 uur
18/20 januari t/m 20/31maart

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur

14 januari t/m 13 mei

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30 uur

13 januari t/m 28 april 2011.

Aquarelleren
Dinsdag 9:30 – 12:00 uur

18 januari – 26 april

Open Atelier
Dinsdag 13:00 – 15:30 uur

18 januari – 26 april

Haarknippen volgens Iranese methode
Maandag 20:00 – 21:30 uur

14 maart – 18 april

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 19:30 – 21:30 uur

2 maart t/m 30 maart.

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of donderdagavond 19:30 -22:00 uur
27 januari t/m 19 mei

Bridge gevorderden
Maandagavond 19:30 – 22:00 uur 31 januari t/m 11 april

Mozaïek
Dinsdag 19:30 – 22:00 uur

18 januari t/m 1 maart

Spaans Beginners II Spaans Beginners III
en IV (licht gevorderd)
Woensdag 19:00 – 20:30 Woensdag 20:30 - 22:00
12 januari – 27 april
Engelse Conversatie zonder moeilijke spellingsregels
Donderdag 13:00 – 14:30 uur
13 januari t/m 28 april

Dit komisch drama gaat
over een bijzonder fa
milie. Nic and Jules zijn
de twee moeders van
de tieners Joni en Laser.
Laser vraagt zijn oudere
zus hem te helpen in
de zoektocht naar hun
gemeenschappelijke
donorvader. Dit blijkt
Paul te zijn, eigenaar
van een restaurant
en een flamboyante
levensgenieter. Door
zijn onbevangen le
venshouding zet hij
het leven van dit
originele gezin be
hoorlijk op z'n kop. Dit levert ontroerende, grappige en
schokkende momenten op.

radio + tv

Zondag
08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Countrytraxxx (H)
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you (H)
Golden ZFM (H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur

08.00
11.00
12.00
17.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zandvoort op Zaterdag (H)
In Zandvoortse Zaken (H)
ZFM in de middag
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Het Laatste Uur

Maandag

Dinsdag

08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur ZFM Jazz (H)
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag
08.00
10.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdagavond live (H)
De Watertoren
Inspiratieradio (H)
ZFM in de middag
De Vinyljaren
Zpower (kinderprogramma)
ZFM in de middag
Country tracks
De Hoop radio
Peaceful Radio (H)
Tussen Eb & Vloed

00.00 uur De Nacht

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Goedenmorgen Zandvoort (H)
De Watertoren
ZFM in de middag
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed

08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM Jazz (H)
De Watertoren
ZFM in de middag
Eurobreakdown
Je Weekens In
Vrijdagavond live
Sea It

08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Muziekboulevard
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Vrijdag

Zaterdag

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

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

Excel
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur 28 januari – 29 april
voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
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RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Column

Da k l o z e j o n g e r e n

‘Dee’ en haar mannen
Met een hoop zaag- en schuurklanken word ik enthousiast verwelkomd. Het

pandje van ‘de Werkplaats’ (houtbewerkingsatelier) ziet er vanaf de stoep aan
de Kamerlingh Onnesstraat vrij klein uit, maar binnen valt direct een behoor-

lijke ruimte op. Dorien Visscher runt de scepter hier, samen met haar hardwer-

kende mannen. Hoewel ze net buiten de leeftijdscategorie voor deze pagina
valt, is deze hartelijke, creatieve dame jong van geest.
door Mandy Schoorl

Zielsgelukkig is Dorien met haar vriend in Heemskerk en
met haar 26-jarige ‘Kiwi’-dochter, met wie ze ruim 23 jaar
geleden 6 jaar in Nieuw-Zeeland heeft gewoond. Daar
noemde iedereen Dorien altijd liefkozend ‘Dee’ (uitspre
ken op zijn Engels). Verhuizen is een gewoonte van haar,
omdat zij in haar leven in verschillende landen al meer
dan 25 keer is verhuisd. Ze weet niet echt waarom, het is
altijd zo gelopen.
Dorien is bijzonder geduldig, een vereiste eigenschap die
je nodig hebt in dit werk. ‘De Werkplaats’ is onderdeel van
Nieuw Unicum en de mannen die bij haar werken zijn su
per gedreven en hulpvaardig, met een snufje ondeugend
taalgebruik, maar hun gedrag kan ook ineens omslaan in
heftige agressie. Zoals die keer dat een man een enorm
gat in de voordeur sloeg omdat iets niet lukte. Zij wilde
even met hem naar buiten om af te koelen, en terwijl hij
terugliep naar de deur, zei hij verbaasd: “Hé, er zit een gat
in de deur, hoe kan dat nou?” Dit komt vaak door hersen

Get Out!
Vrijdag 14 januari
Het is weer een avond vol gezelligheid bij café Koper, want
vanavond wordt de Pub Quiz gespeeld! Je schrijft je in als
team in voor € 2,50 per persoon. Dus spreek gezellig met
wat vrienden of vriendinnen af en schrijf je in voor deze
fantastische quiz! Per team krijg je een digitaal antwoorden
kastje mee en worden op een groot scherm vragen gesteld
en keuze antwoorden gegeven. Samen met je team kies je
natuurlijk het juiste antwoord, waardoor je kans maakt op
super leuke prijzen! Schrijf je vandaag nog in via: m.a.koper@
cafekoper.nl of bel: 023-5713546. Aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 15 januari
Altijd al eens in zo’n echte drive-in bioscoop willen zitten?
Zo een uit de rij, waarbij je romantisch met je vriendje vanuit
de auto naar een spannende film kijkt? Nu kan het ook in
Zandvoort! Want vanavond draait om 18.30 uur de drama
speelfilm ‘Oorlogswinter’ en om 21.45 uur de actiefilm ‘The
Rock’ op een gigagroot scherm van 60 m2, op Circuit Park

Dorien V
isscher

letsel. Een rustige benadering brengt dan uitkomst. Met
passie en volle overtuiging werkt Dorien al heel wat jaren
bij Nieuw Unicum, eerst in de zorg, sinds 10 jaar bij de dag
besteding en sinds 23 oktober 2008 bij de arbeidsmatige
dagbesteding (‘de Werkplaats’).
Opgewekt vertelt ze over haar motto: de mannen prijzen
om wat ze wel kunnen en niet teveel nadruk leggen op
wat ze niet kunnen. Ze voelen zich daardoor betrokken en
zijn trots op zichzelf dat ze deel uitmaken van een team.
Het geeft haar enorm veel energie als ze ziet dat haar
mannen na een dag hard werken lachend naar huis toe
gaan.
Dorien zit hier helemaal op haar plek. Net zoals op Kreta,
waar ze ieder jaar vertoeft, op bezoek bij haar vriendin, en
ze geniet van de cultuur die het eiland te bieden heeft.
Ooit zou zij daar ontzettend graag een tweede huisje
willen kopen, zo’n witte, met blauwe plantenbak en een
poesje voor de deur. Of net zoals in de zomer op het strand,
in de zee of op het terras. Allen ingrediënten waar Dorien
heel blij van wordt.

Zandvoort! Een groep van vier studenten van de opleiding
Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam
kwamen op dit geweldige idee. Per film is er plaats voor
maximaal 120 auto’s. Via een speciale FM-zender kun je via
je autoradio het geluid van de film ontvangen en zelf het
volume regelen, super handig! Ook is er de hele avond een
persoonlijke Food2Car-service beschikbaar, waarbij je warme
chocolademelk en heel veel andere snacks en drankjes kunt
bestellen, maar je mag natuurlijk ook je eigen popcorn mee
nemen! Kaarten per auto kosten € 19,95 en kan je bestellen
via: www.drive-in-bios.nl.
--------------------------------------------------Al vanaf 21.00 uur kan je vanavond helemaal uit je dak gaan
op de hits van de jaren 80! De gaafste songs komen aan
bod bij ‘80’s Verantwoord’ in het Patronaat in Haarlem.
The kings of the oldschool records, de 7 Inch Twins laten
jullie over de dansvloer glijden met platen van Madonna,
Madness, Prince en vele anderen… Ook DJ Whiplash zal jul
lie gaan vermaken met de beste 80’s underground hits. VJ
Clipsync zorgt voor alle videoclips, tv-series, films & commer
cials. Stuur zelf verzoeknummertjes op de avond zelf! Dus
zorg dat je erbij bent! Check: www.eighties-verantwoord.nl
voor meer informatie. Kaarten zijn € 12,50. Het feest is van
21.00 uur tot 03.00 uur en de leeftijd is 21+. Tickets via: www.
patronaat.nl of de Primera winkels.

Op een koude decembermorgen rij ik met de auto op weg
naar mijn werk. Ter hoogte van station Haarlem zit een jongeman op een bankje die daar vermoedelijk ook de nacht
heeft doorgebracht. Terwijl ik voor het stoplicht wacht en
mijn raam zoals gewoonlijk op een kier staat, begroet de
man mij uiterst vriendelijk. Het stoplicht staat op groen, ik
moet verder. In de auto bekruipt mij het gevoel van respect.
Geen medelijden maar pure bewondering voor de overlevingsdrang van deze vriendelijke jongeman van een jaar of
twintig. Overlevingsdrang; een oerinstinct wat mensen op
de been houdt in moeilijke tijden.
Uit recent onderzoek blijkt dat in Nederland momenteel
circa 6.000 jongeren dakloos zijn. Dit zijn mensen die elke
dag keihard moeten knokken om in leven te blijven. Naast
deze groep is er nog een aanzienlijke groep jongeren die
zonder steun, hulp en begeleiding op straat zouden komen
te staan. Deze jongeren zouden zonder de tomeloze inzet
van de medewerkers van verschillende instanties een minder grote kans hebben terug te keren in de maatschappij. De
overheden zijn erin geslaagd om succesvolle programma's
op te zetten voor de jonge daklozen. Zo proberen zij in een
vroegtijdig stadium hulp te bieden indien jongeren in de
financiële problemen komen. Daarnaast worden jongeren
de mogelijkheid geboden een opleiding te volgen.
Nu zijn er plannen om fors te gaan bezuinigen op deze
programma's die er aan bijdragen dat jongeren hun leven
weer terugkrijgen en ze op weg helpen weer de personen te
worden die zij in werkelijkheid zijn. Ik hoop dat de politiek
inziet dat een bezuiniging op deze opvang en zorg betekent
dat er meer jongeren dakloos zullen worden en dat zij een
ander leven tegemoet gaan dan zij ooit voor ogen hadden.

Uitslag vorige stelling:

‘Ik ga wederom proberen om me aan
goede voornemens te houden’

15% eens

85% tegen

+ "Ik ga het dit jaar weer proberen met de lijn maar ik ben

bang dat het over twee weken weer tevergeefs is geweest"

– "Ik begin er niet meer aan. Onzinnig om op 1 januari daar
mee te beginnen en niet op een andere datum"

– "Ik heb ieder jaar een goed voornemen en die haal ik ook
altijd; geen goede voornemens verzinnen voor het nieuwe jaar"

Nieuwe stelling:

In Schiedam is het voorstel van de gemeente om tijdens
oud&nieuw, het afsteken van vuurwerk voor particulieren te verbieden. Het kost allemaal teveel geld om de schade te herstellen
en het afval op te ruimen. Maar het is al een hele oude traditie
dat we met z'n allen knallend het nieuwe jaar in gaan. Hoe zit
dat in ons dorp? Moeten wij ook een vuurwerkverbod krijgen of
hoort het simpelweg gewoon bij een geslaagde jaarwisseling?

De stelling van deze week:

‘Een verbod op vuurwerk is belachelijk’
Stuur uw reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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De oplossing staat elders op deze pagina

Koersbal voor volwassenen bij Pluspunt
Sinds kort kunnen volwassen koersbal spelen in Pluspunt. Koersbal is een spel dat oorspronkelijk uit Engeland
komt, daar wordt het ‘indoorbowls’ genoemd. Het wordt
gespeeld op een groene vilten mat met een afmeting van
8 x 2 meter.
den op een kleine bal.
Koersbal is uitermate ge
schikt voor senioren. Ook
wanneer men lichamelijk
niet meer zo goed uit de
voeten kan of het zicht wat
minder is, kan men deze
sport toch beoefenen. Het
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Er wordt gespeeld op de
maandagmiddag van 13.30
tot ongeveer 15.30 uur bij
Pluspunt, Flemingstraat
55 in Zandvoort Noord. De
bijdrage is slechts € 3,45
per maand. Belangstelling
voor deze sportieve bezig
heid? Probeer dan eens een
proefles. Neem voor meer
informatie contact op met
M. Halenbeek, tel. 5717629.

-

Oplossing Kakuro

is een spel waarbij behen
digheid, spanning en spel
plezier samen gaan.

=
886

Er wordt gerold met ballen
waarvan het zwaartepunt
iets uit het midden ligt en
aan de zijkanten licht zijn af
geplat, waardoor de bal een
boogvormige lijn of koers
beschrijft. Tenminste, als ze
op de juiste manier wordt
gerold. Er moet gericht wor

Kipdrumsticks met citroenaardappelen

6 grote aardappelen,
schoongeboend,
2 citroenen, in de
lengte gehalveerd,
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In het kader van slank of mager eten na de jaarwisseling opnieuw een gerecht met weinig calorieën.
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Kook eens anders
Hoofdgerecht voor 4 personen
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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kookrubriek

KAKURO

6 eetl. olijfolie,
3 tenen knoflook, geperst,
1 rode peper,
zaadlijsten verwijderd,

1 tl. gedroogde
oregano,
8 kipdrumsticks,
2 rode uien, in parten.

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de aardappelen in de lengte in dunne
parten en verdeel ze over een ingevette braadslee. Leg de halve citroenen ertus
sen. Meng 3 eetl. olijfolie met 1 teen geperste knoflook en besprenkel de aard
appelparten en citroen ermee. Bestrooi naar smaak met peper en zout. Bak de
aardappelen circa 30 min. in de oven. Snijd ondertussen de rode peper fijn. Meng
in een kom 3 eetl. olie met de rest van de knoflook, de rode peper en de oregano.
Schenk het mengsel over de kipdrumsticks, bestrooi ze met zout en laat ze 10 min.
marineren. Verhit wat olie in een koekenpan en bak de kipdrumsticks op hoog
vuur rondom goudbruin. Voeg de uien toe, draai het vuur laag, voeg 100 ml. water
toe en leg de deksel op de pan. Stoof de kip in 20 min. gaar. Neem de braadslee
uit de oven. Verdeel de kipdrumsticks over de aardappelen en zet nog 10 min. in
de oven. Knijp wat sap uit de citroenen over de aardappelen en de kip. Serveer er
peultjes bij of een frisse salade.

Dier van de Week
Dit is Jimmy . Aan deze
hond is gewoon alles posi
tief. Dit energiebommetje
van bijna anderhalf vindt
namelijk alles leuk! Hij
houdt van andere honden,
hij vindt katten aardig en
is gek op kinderen omdat
hij daar zo lekker mee kan
ravotten! Deze allemans
vriend is lief, speels en so
ciaal. Hij kent wel een paar
basiscommando’s maar
omdat hij nooit op cursus
is geweest zoekt hij een ac
tieve baas die samen met
hem op gehoorzaamheids
training wil. Omdat deze
rakker zoveel energie heeft is een behendigheidssport ook erg leuk voor hem.
Dus, bent u de energieke match voor deze leuke hond? Ga dan snel eens langs
om kennis met hem te maken.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Tel. 5713888.
Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Meer
informatie vindt u op http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl.
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Damhert schaakmat?

Provincies willen overschot met afschot bestrijden
In de week voor kerst hebben Provinciale Staten van Noorden Zuid-Holland samen een 84 pagina’s tellend rapport

gepresenteerd, ‘Faunabeheer Damhert Noord- en Zuid-

Holland.’ De probleemstelling: damherten zorgen in toenemende mate voor schade in met name het verkeer en de

land- en tuinbouw. De oplossing: herten afschieten. Een

storm van verontwaardiging onder dierenorganisaties stak
op: “Onacceptabel!”, “Catastrofaal!” Wie heeft er gelijk?

In de duinen vanaf achter het Shell station tot aan zuid wordt
gewerkt aan nieuwe hekken

In de Amsterdamse Water
leidingduinen (AWD) lopen
tussen de 1100 en 1200 dam
herten rond. Daarmee is het
het dichtstbevolkte damher
tengebied van Nederland. En
het snelst groeiende, want
in 1996 waren er slechts 57
exemplaren. Als ze nu maar
in hun territorium bleven, dan
was er verder geen probleem.
Maar met name de jonge
mannetjes zijn avonturiers,
en trekken er graag op uit.
Met alle gevolgen van dien,
vooral voor het verkeer en de
landbouw. In 2009 waren er
37 aanrijdingen met herten.
In datzelfde jaar taxeerde het
Faunafonds bijna € 42.000
aan landbouwschade, vooral
vreet- en vertrapschade van
bloemen en bloembollen.
De gemeente Amsterdam,
beheerder van het gebied, ver
biedt sinds 1997 het afschieten
van damherten. Om de toene
mende problemen te bestrij
den werd in 2007 begonnen
met het plaatsen van 2.40 me
ter hoge hekken, bijvoorbeeld
langs de Zandvoortselaan. Ook
werden diverse rasters aan
gelegd en waarschuwings

borden neergezet. Maar het
hielp onvoldoende, de schade
en overlast bleef toenemen.
Er werden meer maatregelen
onderzocht. Het rapport van
de provincie zegt daarover:“De
populatie kan laag worden ge
houden door anticonceptie,
door het introduceren van wil
de predatoren (zoals wolven,
EG), door het wegvangen van
damherten of door afschot. De
eerste drie maatregelen zijn
onderzocht en onvoldoende
mogelijk en dieronvriendelijk
gebleken. Afschot blijft daar
mee over als enige uitvoerbare
beheermaatregel.”
De provincies geven aan
dat in Nationaal Park ZuidKennemerland wél afschot
van damherten plaatsvindt.

De stand is daar gemaximeerd
op 200 dieren. “Rond dit ge
bied vinden bijna geen aanrij
dingen plaats”, zegt het rap
port. De Partij voor de Dieren
(PvdD) stelt in een reactie
echter het tegenovergestelde.
“Rond Zuid-Kennemerland
vinden evenveel ongelukken
plaats als bij de AWD. Het be
wijs dat afschot niet helpt.” De
PvdD noemt de aanbevelingen
in het rapport “een schande,
onacceptabel en onnodig”. Zij
vinden dat de alternatieven
onvoldoende zijn uitgewerkt,
en dat deugdelijk hekwerk de
problemen kan minimalise
ren. De Dierenbescherming is
het daarmee eens: “De toege
zegde alternatieven, zoals het
plaatsen van hekken, zijn nog
lang niet uitputtend ingezet.
Een kwalijke zaak.”

Wildtoerisme

De Dierenbescherming heeft
‘geschokt’ gereageerd op het
rapport. Als de aanbevelin
gen worden uitgevoerd, is
dat “een catastrofe voor dit
unieke gebied”. De PdvD en
de Dierenbescherming wijzen
er beiden op dat als er op de
herten gejaagd en geschoten
gaat worden, ze schuw zullen
worden, en er dus onrust in
de populatie zal ontstaan die
enerzijds gaat zorgen voor
meer uitbraken uit het gebied
en anderzijds voor kleinere
kansen dat bezoekers oog in
oog met de dieren komen te
staan. De aantrekkingskracht
van het gebied neemt daar

mee af, en dat kost juist han
denvol geld, veel meer dan de
beperking van verkeers- en
landbouwschade. “Uit recent
onderzoek blijkt dat 72,6%
van de Nederlandse bevolking
graag groot wild wil zien in de
natuur. Daarnaast blijkt uit
het recente boek ‘Wild van de
economie’ van Tom Bade e.a.
dat de aanwezigheid van wild
de lokale economie gigantisch
stimuleert. Voor de Veluwe
geldt dat 65% van omzet van
bedrijven natuur gerelateerd
is. Uit enquêtes blijkt dat een
kwart daarvan, 102 miljoen
euro, direct te relateren is aan
de aanwezigheid van wild”,
aldus de Dierenbescherming,
die ervoor pleit dat een deel
van deze opbrengst wordt
gebruikt om de schade te dek
ken. “De baten die verkregen
worden uit het wildtoerisme
moeten terugvloeien naar ge
dupeerden.”
Deugdelijke hekken, dat zou
een hoop oplossen. Maar hek
ken zijn veel duurder dan ko
gels. Bijkomend gevolg is dat
als het gebied volledig met
hekken omgeven zou worden,
het de juridische status van
zorggebied krijgt, omdat het
kleiner is dan 5000 hectare
(3400 ha namelijk). Dan krijgt
de eigenaar zorgplicht voor
o.a. de damherten, en daarom
“bestaan er geen plannen om
het AWD volledig te omraste
ren”, zoals het provincierap
port droogjes opmerkt.

Schade op
begraafplaatsen

Statenlid Peter van Poelgeest

van de PvdD vindt dat de
schrijvers van het rapport
verre van onafhankelijk zijn.
De auteurs zijn Rik Schoon van
Terra Salica, bureau voor fau
nabeheer, en Gerrit-Jan Spek
van Spek Fauna-advies. ‘Terra
Salica’, zo vermeldt de web
site, ‘is géén bedrijf dat zich
bezighoudt met plaagdierbe
strijding in de traditionele zin
des woord (sic). {…} Wél houdt
Terra Salica zich expliciet bezig
met het beheer van de wilde
fauna’. Dus geen plaagdier
bestrijding in de traditionele
zin des woords, maar wat dan
wel? In de moderne zin des
woords? Plaagdierbestrijding?
Gerrit-Jan Spek gaf half de
cember nog een hartstochte
lijk pleidooi voor het afschie
ten van wilde zwijnen op de
Veluwe. Kijk maar op http://
www.nieuwe-wildernis.nl/
index.php?id=250. Ook niet
iemand die dus alles op alles
zal zetten om de damherten
te beschermen.
Van Poelgeest: “Ons was een
neutraal, onafhankelijk onder
zoek beloofd. Dan moet je dat
niet laten doen door iemand
die een groot voorstander van
jagen is.” Waarop Rik Schoon
reageerde: “Ja, ik ben jager,
maar ik ben echt wel in staat
objectief te kijken naar wat
er in de duingebieden moet
gebeuren.” Misschien. Maar
Terra Salica is een bedrijf dat
‘behulpzaam kan zijn bij {…}
afschot’, zo leert ons de site.
En daarmee zal men toch een
andere blik op de materie heb
ben dan, om maar wat te noe
men, TNO, IMSA of Heras hek
werken. Het lijkt er sterk op

dat met de keuze van de on
derzoeksbureaus de gewenste
uitkomst al is bepaald. In het
rapport zelf zijn ook aanwij
zingen dat de lezer sterk een
kant wordt opgestuurd. Tot vijf
keer toe (!) wordt vermeld dat
damherten zich door diverse
ontsnappingen en illegale
uitzettingen in de jaren ’70 in
de duinen hebben gevestigd.
Zodat we er maar vooral van
doordrongen zijn dat de die
ren hier niet thuis horen. Ook
wordt er tot driemaal toe ge
sproken over ‘schade en over
last op begraafplaatsen’. Dat
is een belangrijk punt omdat
de wet voorschrijft dat zoog
dieren die schade aan begraaf
plaatsen toebrengen kunnen
worden gedood. Vervolgens
blijkt in punt 4.4 dat het om
één enkele begraafplaats gaat,
Duinhof in IJmuiden, waar
sinds twee jaar incidenteel
schade wordt aangericht aan
grafstukken en groen. De be
heerder van Duinhof heeft in
2009 hekken en een wildroos
ter geplaatst.
De provincie neemt in februari
een besluit over het rapport.
Daarna neemt de gemeente
Amsterdam een standpunt in.
De Dierenbescherming weet
te melden dat als de hoofd
stad niet instemt, wil de pro
vincie de gemeente dwingen
door middel van een zoge
naamde aanwijzing. Dat is een
maatregel waarbij een hogere
overheid een lagere overheid
ergens toe kan dwingen. Het
besluit lijkt dus al genomen;
de kans is groot dat het dam
hert schaakmat staat.

En wat vindt u?

In 1996 waren er 57 damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen,
inmiddels zijn het er bijna 1200.

We zijn benieuwd naar uw mening over
de damhertenproblematiek. Vindt u dat
het de spuigaten uitloopt, of juist dat er
helemaal geen probleem is? En wat vindt
u van de argumenten over en weer van

de provincies en de dierenbeschermers?
Wat zijn uw persoonlijke ervaringen met
de herten? Stuur uw reactie en eventuele
foto’s van herten in uw tuin of straat naar:
edwin@zandvoortsecourant.nl.
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Bekendmaking
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland
maakt bekend dat door wijziging van het Mandaat- en volmachtbesluit Rijnland 2005
de aan het college toegekende bevoegdheid tot het vaststellen van een projectplan,
wordt gemandateerd aan de secretaris-algemeen directeur. De inwerkingtreding van
deze wijziging vindt met terugwerkende kracht plaats per 22 december 2009.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Raadje plaatje
Wie durft?
Je eigen team tegen:

Kijk voor meer informatie over andere publicaties en algemene informatie
op www.rijnland.net.
Leiden, 12 januari 2011

Droge voeten, schoon water

Op zaterdag 29 januari vanaf 20.00 uur in

Bekendmaking
Openbare bijeenkomst van Rijnlands Verenigde Vergadering

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

De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland komt op woensdag 26 januari 2011
om 13.00 uur bijeen in de VV-zaal van het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden.

Haltestraat 32, Zandvoort

www.cafefier.nl

De volgende zaken komen onder meer aan de orde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaststellen peilbesluit Geer- en Buurtpolder
Partiële herziening peilbesluit Hogeveensepolder
Projectplan waterinlaat Boskoop
Uitvoeringskrediet en kostenverdeling renovatie afvalwatertransportgemalen Wassenaar
(Van Zuylen van Nijeveltstraat, Backershagenlaan, Stoeplaan)
Kustversterking Katwijk
Legger regionale keringen
Projectplan Kadeverbetering Aderpolder
Fusie Laboratoria Waterschappen
Aanvullend krediet investeringsprojecten i.v.m. beëindiging Sale-and-Leaseback (SBG)
Toetsingskader opt-outregeling Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)
Verlenging contract accountant
Samenwerkingsproject Zuid-Afrika
Bestuursakkoord Unie van Waterschappen – Rijk
Pilot visoverwintering

De stukken liggen vanaf 5 januari 2011 tot aanvang van de vergadering ter inzage op werkdagen
tijdens kantooruren in het kantoorgebouw aan de Archimedesweg 1 in Leiden. Alle stukken zijn
ook via www.rijnland.net in te zien.
Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Zij kunnen dit kenbaar maken tot een
half uur vóór aanvang van de vergadering aan de heer H.M. de Groot, tel. (071) 306 3584 (of per e-mail:
Bestuursondersteuning@rijnland.net).

Bekendmaking
De secretaris-algemeen directeur van het hoogheemraadschap van Rijnland maakt bekend dat
door middel van wijziging van het ‘Besluit ondermandaten 2008’ ondermandaat is verleend aan
de hoofden van de afdeling Bouwzaken en de afdeling Plannen en Projecten voor het vaststellen
van een projectplan als bedoeld in de Waterwet.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Kijk voor meer informatie over andere publicaties en algemene informatie op
www.rijnland.net.

Kijk voor meer informatie over andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

Leiden, 12 januari 2011

Leiden, 12 januari 2011

Droge voeten, schoon water

Droge voeten, schoon water

Word ook bekend als ondernemer in Zandvoort!
Meld u aan op www.zandvoortinbedrijf.nl
en ontvang o.a. de maandelijkse nieuwsbrief
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 02 - 2011
Vergadering college

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

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op
25 januari 2011 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,
vanaf heden tot en met 25 januari 2011 ter inzage bij de balie
van het gemeentehuis.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 18 januari wordt de papiercontainer opgehaald in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 20 januari
wordt de container opgehaald in de dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

Zandvoort:
- Cort van der Lindenstraat 10, interne verbouwing op eerste
verdieping, ingekomen 04 januari 2011, 2011-VV-001.
- Louis Davidsstraat 16B, sloop gebouw (toiletgebouw en luifel
busstation), ingekomen 05 januari 2011, 2011-VV-002.
- Prinsesseweg 34, sloop gebouw (openbare bibliotheek), ingekomen 05 januari 2011, 2011-VV-003.
- Burg.van Alphenstraat 102, plaatsen nieuwe gevelbeplating,
ingekomen 06 januari 2010, 2010-VV-004.
- Schelpenplein 2, creëren van een extra parkeerplaats, ingekomen 06 januari 2011, 2011-VV-005.
- Max Euwestraat 43, plaatsen dakkapel aan achterzijde woning, ingekomen 07 januari 2011, 2011-VV-006.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar kunt maken.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift
kunt indienen. Mocht de vergunning worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
Van rechtswege verleende vergunning:

Zandvoort:
- Dr.Joh.G.Mezgerstraat 24, gedeeltelijk veranderen van de
woning naar pension, verzonden 06 januari 2011, 2010-214RvF2.

Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben burgemeester en wethouders van Zandvoort besloten tot: het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Flemingstraat 1B.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift
met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw
brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus
2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet
de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval
van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening

indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

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

Melding of klacht?

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

Openingstijden Centrale Balie

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

Openingstijden begraafplaats

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

Collegelid spreken?

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

Vragen over een bouwplan?

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

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Vier generaties op 85e verjaardag van Louise Frank
Mevrouw Louise Frank vierde afgelopen week haar 85e
verjaardag samen met haar dochter Judith, overgekomen
uit Israël, haar kleindochter Louise en achterkleindochter
Armani, beide overgekomen uit Italië.
Mevrouw Frank is nog steeds
heel vitaal en staat nog vol
op in het leven. Zeker door
de ondersteuning van ver
schillende zijden, geniet zij
met volle teugen van het
leven. De ouderen onder
ons kennen haar vast nog

wel als mevrouw Harder,
die op de hoek Grote Krocht
en Herenstraat, nu Cornelis
Slegersstraat, haar winkeltje
had en met onder andere
petroleum en zeep langs de
deur kwam. Ook bedacht zij
de welbekende spreuken op

de viskarren, zoals: ‘Geef het
door, eet vis van Floor’.
Louise Frank kreeg 4 doch
ters en 1 zoon, gevolgd door
8 kleinkinderen en ondertus
sen 5 achterkleinkinderen.
Na haar Zandvoortse peri
ode heeft zij in Amsterdam
gewoond. In deze periode
werkte ze als redactielid/cor
rectrice bij Elsevier aan het
persklaar maken van inter
views en dergelijke. Daarna

heeft zij 25 jaar in Israel
gewoond. Ondertussen
woont ze alweer, naar volle
tevredenheid, 20 jaar in
Zandvoort. De kinderen en
kleinkinderen zijn, wat je
kunt zeggen, uitgevlogen
over de hele wereld. Israel,
Italië, Amerika, Denemarken
en Oostenrijk. Die ziet ze dus
helaas niet zo vaak, daarom
is zij heel blij met de lieve
vrienden en kennissen die
haar af en toe bezoeken.

Louise Frank vierde haar 85e verjaardag
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basketbal

hockey

- heren

Gehavend Lions naar nieuwe nederlaag
Opnieuw hebben de heren van The Lions niet kunnen imponeren. Coach Dave Kroder kon in Amsterdam niet be-

schikken over Robert ten Pierik en Paul Wessel, bij elkaar

toch goed voor gemiddeld meer dan 30 punten per wed-

strijd. Zij waren niet de enige die afhaakten voor de wedstrijd tegen US.

“We begonnen gehavend
aan de wedstrijd omdat
we na de nodige perikelen
aan het einde van 2010, het
nieuwe jaar met een kleine
re groep zijn begonnen. Ook
konden afgelopen zondag
Peter Sterker en de vaak in
vallende junioren niet mee
doen, dus we waren met 7
man. Gelukkig was Marvin
Martina weer aanwezig in
een zeer positieve rol. Hij
was goed voor maar liefst
45 punten!”, zei Kroder na

basketbal

afloop. Lions kwam al heel
snel achter en Kroder dacht
dat een zoneverdediging
het beste zou zijn. US vond
echter telkenmale goed de
open man, zowel inside als
vanachter de 3-puntslijn,
waardoor onze dorpsgeno
ten achter de feiten aan lie
pen. Aanvallend moesten er
te veel op Martina geleund
worden. Bij rust stond Lions
met 13 punten achter en uit
eindelijk verloren ze met 9776. Door deze uitslag keldert

Lions naar de laatste plaats
in de Rayonklasse 2.
“Het moge ook duidelijk zijn
dat we de afgelopen 2 wed
strijden beide keren bijna
100 punten om onze oren
kregen, dus het begint alle
maal met de verdediging. Al
met al was het geen slechte
wedstrijd van ons, maar zij
schoten ook erg goed in
hun eigen hal. Ik hoop dat
we de komende wedstrijden
wat beter gaan verdedigen
en een paar goede potten
kunnen neerzetten”, sluit
Kroder af. De volgende wed
strijd speelt het herenteam
zaterdagavond om 18.00
uur in de Amsterdamse
Uilenstede-hal tegen kop
loper SVU.

- dames

Spannende zege basketbalsters
De aanstelling van trainer/coach Dave Kroder en assistent

Bart van der Storm bij de dames van The Lions, begint

steeds meer zijn vruchten af te werpen. Afgelopen zater-

dag moesten de dames van Onze Gezellen opnieuw hun
meerdere erkennen in het Zandvoortse team. Lions won in
Haarlem nipt met 65-67.

Geconcentreerde Tessa de Boer | Foto: Richard Vissers

OG was de laatste tegen
stander voor de jaarwis
seling en beet toen in

Zandvoort ook in het zand,
nu dus weer. “Een spannen
de wedstrijd opnieuw die

‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nl
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beide kanten op kon gaan”,
aldus Van der Storm. Het
was een echte teampresta
tie met, zonder anderen te
kort te doen, Tessa de Boer
in de hoofdrol. Zij maakte
maar liefst 23 punten! Als je
zo een speelster heb maakt
dat een hoop verschil. Als
dan ook Martine Loos en
Sabine Dijkstra op schot
zijn, loopt het gewoon lek
ker. De dames staan nu na
10 wedstrijden op de derde
plaats met 14 punten uit 10
wedstrijden. De eerstko
mende wedstrijd spelen zij
komende zaterdag om 16.15
uur in de Amsterdamse
Uilenstede-hal tegen SVU.
Topscores Lions: Tessa de
Boer 23; Martine Loos 16;
Sabine Dijkstra 14 en Wendy
Bluijs 10 punten.

Nieuwjaars hockeywedstrijd
Het is een jaarlijkse traditie om het nieuwe jaar in te lui-

den. Een hockeywedstrijd tussen werknemers van de gemeente Zandvoort en leden van de Zandvoortsche Hockeyclub. Afgelopen zondag heeft deze weer plaatsgevonden
op het kunstgrasveld van Duintjesveld.

Start van de Nieuwjaarswedstrijd

Met een heerlijke tempe
ratuur en onder een lekker
zonnetje is de Nieuwjaars
weds trijd gespeeld. Een

‘sterrenteam’ van ZHC, een
doorsnee van de club met
jeugdleden, ouders en be
stuursleden onder de bezie

lende leiding van de nieuwe
voorzitter en coach Henk
Hilberts, moest het opnemen
tegen een goed getraind en
met enkele dames uit het eer
ste team versterkt gemeente
lijk team.
Na een snelle 1 -0 achterstand
heeft het ZHC sterrenteam er
alles aan gedaan om de stand
om te buigen. De vele corners
en bijna doelpunten mochten
echter niet baten. Ook de in
de rust verstrekte hete cho
colade met extra kracht, een
soort toverdrank van de dru
ïde Panoramix, mocht niet
baten omdat deze ook aan
de tegenstander werd uitge
reikt. Het bleef echter bij een
psychologisch verantwoorde
stand van 1-0 in het voordeel
van de gemeente Zandvoort.

handbal
Goede wedstrijd, geen zege
Het heeft de handbaldames van ZSC afgelopen zondag

in Amsterdam niet mee gezeten. Het derde team van US
werd in een spannende eindstrijd met een punt verschil de
winnaar: 18-17. Trainer Sven Heller kon deze wedstrijd niet

beschikken over Daphina van Rhee en Charissa Koning, een
gevoelige aderlating zou later blijken.
“Het was een spannende,
sportieve en goede wed
strijd van beide teams. De
scheidsrechter was ook oké.
Weliswaar iemand van de
vereniging US, maar abso
luut niet partijdig”, herin

nert Angela Schilpzand zich.
Het was dan ook een goede
wedstrijd die steeds gelijk op
ging. Dan stond US voor en
dan weer onze plaatsgenotes.
Bij rust was de stand in ba
lans, 9-9. Ondanks het goede

spel met name in de tweede
helft heeft ZSC echter toch de
zege in Amsterdam moeten
laten. “We hebben toch nog
verloren en dat is wel balen.
We moeten thuis nog tegen
ze spelen en hopen dan op
winst!”, aldus Schilpzand.
Scores ZSC: Lucia v.d. Drift en
Romena Daniëls ieder 5; Laura
Koning 4 en Martina Balk 3
doelpunten. De eerstvolgen
de wedstrijd van ZSC is pas op
23 januari als Zeeburg 2 naar
Zandvoort komt.

Cursus Rots en Water voor L.O. docenten
De Zandvoortse vakdocenten lichamelijk opvoeding krijgen in februari de cursus Rots en

Water aangeboden door de gemeente Zandvoort en Sportservice Heemstede-Zandvoort.
Rots en Water bestaat uit een basisprogramma, dat geschikt is voor leerlingen in het primair onderwijs.

Rots en Water heeft als doel
het verbeteren van zelf
beheersing, zelfreflectie,
zelfvertrouwen en commu
nicatieve en sociale vaar
digheden. Daarnaast zijn de

preventie van geweld en van
seksueel geweld, het leren
maken van eigen keuzes en
het leren gaan van een eigen
weg belangrijke thema’s. De
scholing duurt 3 dagen en zal

door Jan Aangeenbrug (Bea
trix- en Mariaschool), Karin
van Dam (Oranje Nassau
school) en Robin van Kooten
(Beatrixschool) worden bij
gewoond.
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schoolbasketbal

Sotrax kwartet wint Nieuwjaarsrace

Mariaschool is opnieuw de beste

Het Sotrax Porsche team, bestaande uit Jürgen Albert, Kees Bouhuys, Michael en Sebasti-

Na het traditionele Schoolbasketbaltoernooi van vorige

wel spannend, want het viertal hield op de streep een voorsprong van minder dan vijf

nieuw als de beste overall uit de bus gekomen. De jongens

aan Bleekemolen, heeft de Nieuwjaarsrace van 2011 op zijn naam geschreven. Het was
seconden over.

week zaterdag is de Mariaschool, net als vorig jaar, opwonnen alle wedstrijden en de meisjes waren in de eindstand van hun poule als derde geëindigd.

De Mariaschool is opnieuw overall de beste
De winnende Porsche 997 GT3 van Michael en Sebastiaan Bleekemolen, Kees Bouhuys en Jurgen Albert
| Foto’s: Chris Schotanus

De tweede plaats was voor
Sven van Hulst, Rob de Laat
en Jan-Joris Verheul in de
Silhouette DNRT V8. Lange
tijd voerden David Hart en
Nicky Pastorelli met een
V8 Star het veld aan, maar
in het laatste uur viel het
tweetal met mechanische
problemen uit waardoor het
Sotraxteam de leiding kreeg.
In het laatste half uur had
Bleekemolen jr. handen en
voeten nodig om Jan Joris
Verheul van het lijf te hou
den. Op dat moment was
de duisternis al ingetreden
en reed de DNRT V8 wagen
met veel licht op de Porsche
af. Het ontlokte een leuke
uitspraak van Bleekemolen
sr. na afloop van de race:
“Sebastiaan had zijn nek
met zonnebrand inge
smeerd.” Verheul raakte zijn
wagen bijna kwijt, toen
hij Bleekemolen jr. in de
Tarzanbocht voorbij wilde
steken. Door een oliespoor
was het voor veel rijders op
passen.“Ik had voor de Tarzan
alleen de derde versnelling,
waardoor ik hard moest
remmen. Op dat moment
brak de auto uit”, aldus zijn
commentaar na afloop. Even
later ging het bijna weer mis
op hetzelfde punt. Vanaf dat
moment wist Bleekemolen

dat hij een gewonnen wed
strijd reed.
In de Divisie II waren het
Jeroen den Boer en Simon
Knap die met hun BMW ze
gevierden. Opvallend was dat
dit duo als derde overall over
de finish kwam. In de Divisie
III ging de zege naar Max
Braams en Sheila Verschuur
met de Renault Clio, terwijl
in de Divisie IV het duo Niels
Kool en Willem Cornelissen
de winst wisten binnen te ha
len. In het totaalklassement
gaan de equipes Den Boer/
Knap en Braams/Huisman
gezamenlijk aan de leiding,
waarbij het eerstgenoemde
tweetal de betere papieren
heeft. De Divisie II weegt
zwaarder, omdat deze divisie
meer deelnemers heeft dan
de Divisie IV.

Voor de Zandvoorter Peter
Furth en zijn Hillegomse
teamgenoot Peter Fontijn
verliep de aanloop naar de
Nieuwjaarsrace niet zo vlek
keloos. De Frabos NVD BMW
had een probleem met de
versnellingsbak. Voor de race
is snel een nieuwe versnel
lingsbak in de BMW gezet,
waardoor de race beter ver
liep dan de kwalificatie. Furth
was redelijk tevreden: “De
auto was nerveus door een
andere afstelling en een de
fecte ABS, maar uiteindelijk
zijn we tevreden.” Het was
een prettige bijkomstigheid
dat sponsor Laurel & Hardy
de catering verzorgde voor de
gasten die het team bij zich
had. Uiteindelijk legden ze
beslag op de achtste plaats
en kwamen ze als zesde over
de finish in de Divisie I.

De lichtgevende strepen over de donkere baan geven een mooi plaatje

Na een aantal uren felle
strijd, waarin veelal ‘werk
basketbal’ werd getoond,
bleken bij de meisjes de
Nicolaasschool en de Oranje
Nassauschool gelijk als eer
ste geëindigd. Echter het
doelsaldo deed de balans
zeer verrassend doorslaan
naar de Nicolaasschool. De

Hannie Schaftschool werd
vierde, de Beatrixschool vijf
de en rode lantaarndrager
werd de Duinroosschool.
Hoe anders was het bij de
jongens. Vooral het team
van de Duinroosschool wek
te bij veel kenners verbazing.
Zij hielden hun ongeslagen

status vast tot hun laatste
wedstrijd en dat was nu net
tegen de latere kampioen
Mariaschool. De zeer span
nende strijd werd uitein
delijk vlak voor tijd beslist,
waarna de Duinroosschool
met opgeheven hoofd tot
vice-kampioen werd be
kroond. De derde prijs was
voor de Beatrixschool, de
Oranje Nassauschool ont
ving de vierde prijs, de
vijfde prijs ging naar de
Hannie Schaftschool en
last-but-not-least was de
Nicolaasschool.
De Zandvoortse Sportraad
had als te doen gebruike
lijk opnieuw twee bekers
voor het sportiefste meis
jes- en sportiefste jon
gensteam ter beschikking
gesteld. Sportraadlid Teun
Vastenhouw deelde de be
kers uit aan de meisjes van
de Beatrixschool en de jon
gens van de Nicolaasschool.

sportraad
Nieuw bestuur Zandvoortse Sportraad
De nieuwe Zandvoortse Sportraad heeft uit hun midden een nieuw bestuur gevormd.
Omdat tot twee keer toe de volledige Sportraad niet aanwezig kon zijn, werd dat pas
vorige week bekend gemaakt.
Voorzitter is Leo Steegman
geworden die bijgestaan
wordt door John Lemmens
als vicevoorzitter. Floris
Goezinne gaat de finan

ciën beheren en Maarten
Minkman wordt de nieuwe
secretaris die steun krijgt van
Lemmens. De openbare ver
gaderingen van de Sportraad

blijven, voor zover bekend,
op de eerste woensdag van
de maand plaatsvinden in
de vergaderruimte van de
Korver Sporthal.

adverteerders
Accountantskantoor
Huppelschoten
Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Behind the Beach bike rentals
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café de Klikspaan
Café Fier

Café Oomstee
Cense en van Lingen
Cinepro Filmscanning
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dakcentrale
Dorsman Assurantiën
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Harocamo
Healthclub Zandvoort
Hoogheemraadschap
van Rijnland

Hugoos
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
Pesce Fresco
Phoenix bco
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Sea Optiek
Sheila's Broodjes
& @ Internet
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Zandvoort in Bedrijf
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Courant

Actueel

11

Zandvoorter
Lid in de Orde
van Oranje Nassau

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

14

VVV volop
actief tijdens
vakantiebeurs

Verleden
Gebouw Rode
Kruis was ooit
kleuterschool

Ruim baan voor plant en dier
Boven verwachting waren er meer dan 120 belangstellenden naar de informatieavond

over de natuurbrug Zandpoort gekomen. Ondanks dat er in de Brink van Nieuw Unicum
extra stoelen waren bijgezet, moesten laatkomers genoegen nemen met een staan-

plaats. Het gemêleerde gezelschap bestond uit veel Zandvoortse ingezetenen en afgevaardigden van diverse natuurorganisaties.

bonden. Zo ontstaat er een
zeer groot gebied waar niet
alleen dieren en planten profiteren van de natuurbrug. Ook
bezoekers, ruiters en fietsers
kunnen gebruik maken van de
natuurbrug Zandpoort. Als alles mee zit start de bouw van
de natuurbrug in 2012 en is
het project in 2013 gereed”,
legt Groen kort en bondig uit.

Stilte gebied

foto: Harm Botman / Artist Impression: Ulco Glimmerveen

Provincie Noord-Holland
had in samenwerking met
het Nationaal Park Zuid
Kennemerland deze avond
georganiseerd voor omwonenden van Zandvoort en

belangstellenden, om meer
over de natuurverbinding te
vertellen en gelegenheid te
geven voor het stellen van
vragen. “Ontsnippering van
de natuur is het belangrijkste

De Mannetjes

Zandpoort

t/m 23 januari

doel van de natuurbrug”, aldus Jacqueline Groen, projectleider en secretaris Nationaal
Park Zuid-Kennemerland.
“Met de komst van de natuurbrug, ook wel recroduct
genoemd, worden de gebieden van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland en de
Amsterdamse Waterleiding
duinen weer aan elkaar ver-

alle snacks
€

‘Als de projectleider mevrouw
Groen heet, dan zal het toch
wel goed moeten komen?’

1,-

Tevens alle burgers
van €2,00 voor maar € 1,50

Febo Zandvoort
Dagelijks geopend
tot 23.00 uur!

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl
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Na de presentatie was er gelegenheid voor vragen en deze
kwamen vooral uit de hoek
van bezorgde natuurvriendenomwonenden en bezoekers
van de Waterleidingduinen
die het beslist niet eens waren
met de gang van zaken. “Wat
doen we hier, alles is al door u
beslist”, vond een tegenstander. Het grootste struikelblok
vormt het recreatieve fietspad
dat wordt aangelegd langs de
Noordoostkant van de AWD,
dan door Bentveld zal gaan
en vervolgens over de natuurbrug. Omwonenden van
de Bramenlaan (Bentveld) zijn
fel tegen de plannen om het
fietspad door hun woonwijk
aan te leggen. “We zullen ons
met hand en tand er tegen
verzetten”, meldde een boze
dame. Hoewel Jacqueline
Groen aangaf dat het fietspad niet over de geasfalteerde dienstweg maar langs de
uiterste Noordoostrand van
de AWD wordt aangelegd en
dus niet dwars door het gebied, maar erlangs, kon ze de
verontruste meerderheid niet
overtuigen.

Sport

Pas 13-jarige
Zandvoorter NK
kunstschaatsen

Eerste gemeenteraad
van het nieuwe jaar
Komende dinsdag is de eerste vergadering van de ge-

meenteraad in het nieuwe jaar. Op de agenda staan twee
‘bespreekstukken’ en een hele lijst aan hamerstukken.
In de commissie kon men
het niet eens worden over
de Afvalstoffenheffing waardoor het automatisch een
bespreekstuk werd. Echter,
als het college op een aantal
vragen van de commissie een
positief antwoord kan geven,
bestaat de mogelijkheid dat
dit agendapunt toch zonder
discussie afgehandeld kan
worden.
Als hamerstukken staan onder andere het bestemmingsplan Brandweerkazerne, het
voortzetten van de starterslening en de aanpassing van het
tarief voor de Onroerend Zaak
Belasting (OZB). Het laatste

agendapunt, het onderzoek
naar het bestemmingsplan
Centrum, kan zomaar wel
veel discussie opleveren. Dat
was vorige week in de commissie Raadszaken namelijk
ook al het geval, waardoor het
op de agenda kwam van de
komende raadsvergadering.
De vergadering is in de
raadszaal en begint dinsdag
om 20.00 uur. De ingang
is via de trappen aan het
Raadhuisplein. Tevens kunt
u de vergadering live volgen
via ZFM Zandvoort (kabel
104.5FM) en via de ‘livestream’
van de gemeente via www.
zandvoort. nl.

Wat is dat eigenlijk:
Deltaplan Verblijfstoerisme?
Kom 26 januari naar de
commissievergadering Projecten en Thema’s

vervolg op pagina 3
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familieberichten
Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zolang in ons
midden mochten hebben, geven wij u kennis van het
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, overgroot-oma en goede vriendin

Feikje Maria Halderman - Spijkerman
Feikje

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort
Na een liefdevolle relatie van bijna 19 jaar
heb ik, ondanks haar levenslust en wilskracht,
door een niet te overwinnen ziekte toch nog
onverwacht afscheid moeten nemen van
het allerliefste wat mij is overkomen
mijn vriendin, partner en maatje

Jacqueline Sophia
van Graas

Weduwe van Henk Halderman

3 december 1969

In de leeftijd van 96 jaar.

Michel
Sammy
Marley

Onze dank gaat uit naar de thuiszorgende artsen voor
de goede verzorging van onze moeder.
Gerlach † en Hetty

8 januari 2011

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

Op haar verzoek heeft de crematieplechtigheid in
besloten kring plaatsgevonden.

023 -7515 666
  Gevestigd in Zandvoort

Henk en Coby †

in memoriam

Hillie en Roel
Feikje en Rob
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Renate
Jorrie

18-01-2001

LIEVE ARTHUR

		

       Dag en nacht bereikbaar

18-01-2011

Iedereen denkt te weten wat wij voelen,

Iedereen denkt te weten wat wij bedoelen.

Iedereen denkt te weten wat goed voor ons is,

Zandvoort 12 januari 2011

Maar niemand....niemand weet hoezeer we je nog altijd missen.

Correspondentieadres:
Mw. F. Bosson
Zomertaling 10
8532 BB Lemmer

NOOIT ZULLEN WE JE VERGETEN!!!

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dankbaar dat wij hem zo lang mochten behouden is,
na een leven vol toewijding en zorg voor allen die
hem nabij waren, rustig overleden mijn liefste man,
onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader.

  Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Sonja
Wendy
Jolanda & Peter
Ricardo & Angelo

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor G. Zaal

Berend Duzink
Ben

Amsterdam, 12-4-1920

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Zandvoort, 11-1-2011

Rie Duzink - Slinger
Ben en Jennifer
Bob en Ine
Klein- en achterkleinkinderen

Phoenix

Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning
Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan
nabestaanden op het gebied van:

B. Duzink
Postbus 52
2040 AB Zandvoort
Onze dank gaat uit naar het personeel van zorgcentrum
Huis in de Duinen, afdeling ‘De Branding’ voor de
goede verzorging.
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
2

• 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.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

januari
21 Evenement van het Jaar - Bekendmaking van
het Evenement van het Jaar 2010.
In De Haven van Zandvoort, 17.00 – 19.00 uur

22 Heropening Rode Kruisgebouw - Nic. Beetslaan 14, 13.00-15.00 uur

28 Karaoke en talentenjacht - Start van de
maandelijkse voorronden. Finale in mei. Café Oomstee

28 Smartlappen en levensliederen - met Gerard
Bosman op de accordeon. Café Koper, aanvang 21.00 uur

29 Raadje Plaatje - Café Fier, aanvang 20.00 uur

februari
6 ‘4 uur’ van Zandvoort - Circuit Park Zandvoort

burgerlijke stand
8 januari - 14 januari 2011
Ondertrouwd:

Loos, Arie en: Kok, Leuntje Klaasje Reins.

Overleden:

Lemstra geb. van Deursen, Emerentia Hendrika, oud 79 jaar.
Roodt geb. Koper, Klaartje, oud 80 jaar.
de Leeuw geb. Hoogerbrugge, Teuntje, oud 86 jaar.
Spaargaren, Pieter, oud 82 jaar.
Kret, Carla Bianca, oud 69 jaar.
Haentjens Dekker, Gerardus Rijnardus Johannes, oud 78 jaar.
Burggraaf, Martinus, oud 57 jaar.
Halderman geb. Spijkerman, Feikje Maria, oud 96 jaar.
Duzink, Berend, oud 90 jaar.

cartoon

schiet of ik schiet

Nieuwe voorzitter D66-afdeling Zandvoort
D66 afdeling Zandvoort heeft met ingang van januari 2011

column

Herten in
Zandvoort

die vorige week bijeenkwam,
een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. Oud-voor- heeft unaniem ingestemd
Tegenwoordig staan de kranzitter Clair Kerkman heeft vanwege gezondheidsredenen met de nieuwe bestuurssaten er bol van. Artikelen over
menstelling.
zich terug moeten trekken. Kees Draisma is vanaf nu de
herten. Zelfs de Telegraaf
nieuwe voorzitter van de afdeling. Draisma was het afgeplaatste een artikel: ‘Stop verlopen jaar naast secretaris al waarnemend voorzitter.
spreiding herten in ons land’.
Baron van Voorst tot Voorst is
Willem Wisman vervangt organisatie en is al vanaf
tegen de 'megalomane ecoDraisma als de nieuwe se- de heroprichting van de
ducten' voor herten. En ook
cretaris. Laura van der Plas afdeling Zandvoort nauw
onze Zandvoortse Courant
blijft de functie van pen- betrokken bij het bestuur
heeft al vaak mooie artikeningmeester binnen het en de fractie”, zegt Draisma
len gepubliceerd over het
bestuur vervullen. “Wisman over de nieuwe secretaris. De
damhert. Nu moet ik, eerlijk
Kees Draisma
heeft een frisse blik op onze Algemene Ledenvergadering,
gezegd, bekennen dat ik die
herten nooit tegen kwam!
“Dan moet je 's morgens
vroeg een duinwandeling
maken”, werd mij verteld. Ik
ben echter geen vroege vogel.
In de Haltestraat is afgelopen zaterdagavond na een uit
kalmeren. De beide gewon- “Bij mij lopen ze in groepen
de hand gelopen ruzie een massale vechtpartij ontstaan den moesten zich onder be- door de tuin. Ze vreten alles
in een van de horecagelegenheden. Naar verluid werd een handeling laten stellen. Over op”. Het enige dat ik in mijn
portier aangevallen, waarbij hij gewond raakte. Bij de ruzie hoe de ruzie is ontstaan kon tuin vind zijn hertenkeutels.
de politie nog geen uitspraak Ze zijn dus wél geweest! Zelfs
raakte eveneens een andere persoon gewond.
doen en doet daar onderzoek een autorit vanaf de Bodaan
naar. Onbekend is of er naar naar Zandvoort, midden in de
Voordat de politie arriveerde hetgeen niet echt lukte. De aanleiding van de vechtpartij nacht, levert geen hert op. “Jij
probeerden omstanders de politie moest met een aan- verdachten zijn aanhouden. hebt een 'anti-herten-radar'”,
ruzie, die ondertussen op tal agenten optreden om de Het bleef vrij lang gespan- bromt echtgenoot.
Ja, ik zag weleens herten maar
straat plaatsvond, te sussen, gespannen sfeer alsnog te nen in de straat.
dan altijd heel ver weg. Op een
avond reden we terug naar
Zandvoort. “Ach, rij nog eens
Ruim baan voor plant en dier
een blokje om langs de duinen.
Misschien heb ik geluk”, vroeg
Veel wandelaars zijn bezorgd menwerken en voor een eco- bezwaren tot aan de hoogste ik. Voorzichtig reden we over
over het recroduct en hielden duct over de spoorlijn wil de rechtelijke instanties zullen de Cort v.d. Lindenstraat. “Zet
een dringend pleidooi om het provincie Noord-Holland geld uitvechten”, was het slot- je radar uit”, grijnsde echtgeunieke karakter van het AWD beschikbaar stellen. Alleen zal woord van een omwonende. noot. Opeens… ja bingo! In het
volle licht van de autolampen
gebied te bewaren.
dit niet tegelijkertijd met de
natuurbrug worden aange- Zo te horen wijzen nog niet zagen we ze. Majestueus en
Extra ecoducten
legd, daarvoor is er meer tijd alle neuzen één richting op en sierlijk. Twee herten, een manDe aanleg van een fietspad nodig”, aldus Groen. Ook deze er zullen nog heel wat infor- netje met een groot gewei en
over het ecoduct is een be- uitspraak gaf weer veel discus- matieavonden georganiseerd een vrouwtje. Wat een prachlangrijke voorwaarde voor het sie vanuit de zaal. ”Kennelijk moeten worden. Meer infor- tig gezicht. Ze bleven verbaasd
verkrijgen van de broodnodige is er haast geboden om de matie over het recroduct kunt staan en slenterden even later
Europese EFRO subsidie à 3 EFRO subsidie binnen te halen, u vinden op www.natuurbrug- rustig terug naar de duinen.
Oké, het probleem is groot en
miljoen euro, ter financiering maar u vergeet dat wij onze zandpoort.nl.
gevaarlijk voor het autovervan natuurbrug Zandpoort die
keer. En ze vreten alles kaal.
in totaal 9 miljoen euro gaat
Het vraagstuk oplossen laat
kosten. Voor de twee andere
ik aan mensen over die er verecoducten, een over de spoorstand van hebben. Er zijn telijn en een over de Zeeweg, zijn
veel herten in de duinen, maar
er al ontwikkelingen voor de
afschieten is ook zo rigoureus.
langere termijn te melden.“Er
Zou er geen anticonceptiepil
zijn serieuze stappen onderbestaan om de groei
nomen om ook de obstakels
te remmen? Dat zou
weg te nemen om tot één
een simpele oplossing
groot natuurgebied te komen.
zijn. Voorlopig moeten
Zo staat de overbrugging over
we maar leren leven
het spoor opgenomen in het
met herten in en rond
ontsnipperingsprogramma
Veel belangstelling voor de informatieavond
Zandvoort.
waarin provincie en Prorail sa-

Grote vechtpartij in Haltestraat

vervolg -

Lienke Brugman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
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Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Zaterdag 29 januari
vanaf 22.00 uur

VanKessel
live
Café Alex

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Zandvoort Gasthuisplein

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Zoekplaatje

door Cor Draijer

Reacties op Zoekplaatje week 01

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

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

4

Voor dit zoekplaatje werden wij al snel gebeld
door Maarten Keur, beter
bekend als de oude bakker Keur. Die meende op
de achterste rij links de
heer Jacobs te herkennen, chef bakker van de
lunchroom van Rinkel. De
man daarnaast met de
handen in de zij, is Sol, een
Hongaarse vluchteling die
bld20972
we later tegenkomen als
zelfstandige van de Sol's automatiek op het Kerkplein. De 3e van links zou Rinkel
zelf zijn en de vierde van links met het zwarte riempje om is Peetoom, de broodbakker die iedere dag uit Haarlem kwam. Peetoom was de deegmaker van Rinkel
voor het luxe brood. De bakkersjongen op de trap is vooralsnog onbekend. Dan
degene die in het midden op z'n knieën zit, dat is Ranio de banketbakker en degene
helemaal links, half liggend op de foto, is Johan Kwaniska en die woonde in huis bij
de familie Draijer waardoor hij ook wel Johan Draijer werd genoemd. De andere
liggende persoon, rechts vooraan, is vooralsnog niet herkend en zou zomaar een
bakkersleerling kunnen zijn, gezien zijn jonge 'koppie'. Later belde de 87-jarige
heer Zwemmer, die de man met het zwarte riempje ook herkende als Peetoom
de deegmaker. Hij wist er aan toe te voegen dat de foto van voor 1938 moest zijn.
Toen ging hij er namelijk werken en zelf staat hij niet op de foto.
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Regisseur Rob van Toornburg
koninklijk geridderd
Rob van Toornburg, de Zandvoortse regisseur van vele toneelverenigingen, werd afgelopen zaterdagavond flink in de schijnwerpers gezet in de Haarlemse Toneelschuur. Na
afloop van de fantastische, gecombineerde toneel-filmproductie ‘Dwaalspoor’, werd de

niets vermoedende Van Toornburg uit het publiek naar voren gehaald. Totaal overrompeld werd hij onder groot applaus benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kreeg
door burgemeester Niek Meijer de versierselen opgespeld.

Rob van Toornburg krijgt de versierselen opgespeld door burgemeester Niek Meijer

door Nel Kerkman

Met een grappig bedachte
eenakter werd aan het eind
van de voorstelling de Zand
voortse burgemeester naar
voren gehaald, die op zijn
beurt weer Van Toornburg
uitnodigde om op het toneel
te komen. In zijn toespraak
lichtte Meijer de vele verdiensten van Van Toornburg
toe. “Want zo een benoeming krijg je niet zomaar. Je
moet er wel iets voor doen
om van de koningin een
lintje te ontvangen. Je moet
je dienstbaar opgesteld hebben voor de samenleving.
Daar is Rob een lichtend
voorbeeld van. Hij is een optimist in hart en nieren, helpt

mensen en jeugd, geeft vertrouwen in combinatie met
rechtvaardigheid, inspireert
en verbindt. Bovenal is hij
een maatschappelijk en
sociaal betrokken mens.
Als burgemeester ben ik er
trots op dat je inwoner bent
van onze mooie gemeente
Zandvoort”, zei hij. Na het
voorlezen van de Koninklijke
Oorkonde en het overhandigen van een grote bos bloemen aan zijn echtgenote
Trudie, was er gelegenheid
om de nieuwe geridderde
te feliciteren met zijn benoeming.

Dwaalspoor

De Haarlemse Theater
makers, met regisseur Paul

Rooya ckers en Rob van
Toornburg als praktische en
deskundige regieassistent,
maakten na vijf jaar Haar
lems getinte toneelstukken
een uitstapje naar een thriller van de schrijfster Loes
den Hollander die zich deels
in Haarlem afspeelt en waar
film daadwerkelijk deel uitmaakt van het toneelbeeld.
Een knap staaltje van regisseren is eraan vooraf gegaan.
De combinatie toneel/film is
niet storend en versterkt elkaar juist. De filmscène vloeit
soepel over naar het toneelspel. Het verhaal brengt je
op een ‘Dwaalspoor’ en is
tot aan het eind toe spannend met een verrassende
ontknoping.

De bezem door ZANDVOORT SCHOON !?
Je hebt harde bezems en zachte; schrobbezems, takkenbezems,
kamerbezems, heksenbezems, rolbezems, grasbezems, sneeuwbezems, borstels, boenders, handvegers, tafelvegers, kruimeldieven,
reinigingskwastjes, en wat al niet meer…
Ze hebben allemaal één doel: helpen bij het verwijderen van troep.
Haakt u aan bij het voorstel om het komend weekeinde met een
van bovengenoemde artikelen eens een uurtje in uw woonomgeving aan de slag te gaan en zo uw bijdrage te leveren aan het
project ZANDVOORT SCHOON!? Bij voorbaat hartelijk dank!

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)

Informatieavond
damherten

De groeiende populatie damherten veroorzaakt zowel in
Noord- als in Zuid-Holland
steeds meer risico voor de
verkeersveiligheid en veroorzaakt grote schade aan
de landbouwgewassen. Op
donderdagavond 27 januari
organiseert de provincie speciaal voor omwonenden een
informatiebijeenkomst over
de voorgestelde aanpak van
damherten in het duingebied tussen IJmuiden en Den
Haag. Gedeputeerde Jaap
Bond (Flora- en Faunabeheer)
zal het beheerplan toelichten
en vragen beantwoorden.
De voorlichtingsavond vindt
plaats in het NH Hoteles aan
de Burg. van Alphenstraat en
begint om 19.45 uur. U bent
vanaf 19.30 uur welkom. Het
plan is in te zien op www.
noord-holland.nl.

Kerstbomen brandden
maar moeilijk

De traditie getrouw werden
vorige week woensdag de
afgedankte kerstbomen voor
de rotonde op het strand verzameld. Iedere ingeleverde
kerstboom leverde € 0,20
op en een lootje waarvoor de
gemeente een aantal prijzen
ter beschikking had gesteld.
Ondanks deze beloningen
werden niet alle bomen ingeleverd want de volgende
dag constateerden wij dat er
nog een groot aantal langs
de kant van de weg lagen. Nu
was het vorige week woensdag op z’n Hollands gezegd
origineel ‘hondenweer’ en
waren de bomen door de

gestaag neervallende regen
kleddernat. Dit zorgde ervoor
dat de brandweer de grote
stapel kerstbomen amper in
de brand kreeg. Toch lukte het
uiteindelijk om een ‘bescheiden’ brandstapel te creëren,
die door een ‘bescheiden’ publiek werd aanschouwd. Op
de volgende lootjes is een prijs
gevallen en die kunnen bij de
Centrale Balie in het raadhuis
opgehaald worden: Geel: 509
– 513 – 546 – 578. Grijs: 319 –
336 – 342 – 373 – 397 – 503 – 513
– 529 – 605 – 621 – 638 – 656
– 802 – 811 – 837 – 857.

en in het donker worden zij
vaak niet opgemerkt door de
overige weggebruikers. De
regels voor fietsverlichting
zijn in het kort: wit of geel
licht voor, rood licht achter.
De lampen moeten recht
vooruit en recht achteruit
schijnen en mogen niet knipperen. Gebruik je losse lampjes dan mogen ze alleen op
het bovenlichaam worden
aangebracht; dus niet op
hoofd, armen of benen. En er
moet altijd een rode reflector
op de achterkant van de fiets
aanwezig zijn.

Datum verzet

Bunkermuseum

De gemeente Zandvoort
heeft besloten om de
aanleg van de geplande
rotonde Kostverl oren
s t ra at / H a a rl e m m e r
straat/Zandvoortselaan
te verzetten. Eigenl ijk
zou met de rotonde begonnen worden direct na
de rioolwerkzaamheden
op de Hogeweg maar helaas
door het winterse weer zijn
deze werkzaamheden flink
vertraagd. Bij de aanleg van
de rotonde moet de Kostver
lorenstraat tijdelijk worden
afgesloten. Al het verkeer
rijdt dan namelijk door de
Haarlemmerstraat en dus
ook via de Hogeweg. Om
deze werkzaamheden niet
in het toeristische seizoen te
plannen is de datum, ijs en
weder dienende, verzet naar
de herfstperiode 2011.

Laat je zien

De politie heeft afgelopen
week tussen 07.00 uur en
08.30 uur fietsverlichtingscontroles gehouden. Honderden
fietsers passeerden deze controles en 148 fietsers bleken
onverlicht dus onveilig te rijden. Alle overtreders kregen
een bekeuring. De politie zal
in de komende periode regelmatig blijven controleren op
fietsverlichting want fietsers
zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Zeker in winters weer

Naar het zich laat aanzien
gaan de plannen voor een
Zandvoortse bunkermuseum
in de duinen bij het fietspad
naar Langevelderslag niet
door. Na diverse gesprekken
met de gemeente, Waternet
en het Hoogheemraadschap
van Rijnland moet de
Stichting Bunkermuseum
Zandvoort aan te veel eisen
voldoen en verloopt het aanvragen van vergunningen
zeer moeizaam. Bestuurslid
Engel Scholtenlo geeft aan,
hoewel de intenties positief blijven, dat de stichting
momenteel non-actief is.
Mocht er alsnog meer medewerking komen van de
verschillende instanties dan
kunnen de plannen uit de
ijskast gehaald worden. Wel
blijft de bunkerploeg en de
website www.zandvoortsebunkerploeg.nl actief. In het
Juttersmu-ZEE-um heeft de
bunkerploeg een klein gedeelte van een wand en een
vitrine ingericht met oorlogsmateriaal uit WO II.
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Word ook bekend als ondernemer in Zandvoort!
Meld u aan op www.zandvoortinbedrijf.nl
en ontvang o.a. de maandelijkse nieuwsbrief

moeders

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

zijn sterk
zorgen
geven
delen

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

DAK – LOOD – EN ZINKWERK

Bitumineuze dakbedekkingen
Pannen daken
Shingle daken
Zinken en koperen daken
Dakterrassen
Dakisolatie

drinkwater, hygiëne, wc's
veilige zwangerschappen
ziektes voorkomen
opkomen voor belangen

www.simavi.nl

opper_A6.indd 1

het hele jaar geopend
Kom snel langs en ontdek
onze nieuwe avondkaart!
Voor reserveringen bel

023 - 571 57 07
Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl

jan

simavi

helpt
leert
werkt aan
gezondheid

waterstanden

Goot vernieuwing en reparatie
Koper en zinkwerk
Loodwerkzaamheden
Hemelwater afvoeren
Stormschade en onderhoud

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393
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ZorgContact is op zoek naar
vrijwilligers!
Het gaat om onze locatie Huis in de Duinen. Hiervoor zoeken wij vrijwilligers die
interesse hebben in één of meerdere onderstaande mogelijkheden:
•

•

•

af en toe een bezoekje willen brengen aan bewoners die geen of zeer weinig
familie hebben;
van 9.00 tot 11.00 uur de bewoners willen helpen tijdens het ontbijt en gezellig
een kopje kofﬁe met ze willen drinken;
de beroepskracht op onze Dagbesteding in Huize Kostverloren kunnen
ondersteunen. Op deze Dagbesteding brengen cliënten gezamenlijk de dag door.
Ze maken een praatje, doen een spelletje en ook wordt er regelmatig aan
beweging gedaan. Voor deze dagbesteding zoeken we, met name op de
woensdagochtend van 9.15 uur tot 11.00 uur, vrijwilligers die onze cliënten
kunnen ontvangen met een kopje kofﬁe en thee.

Heeft u interesse, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Ria Winters,
Coördinator Welzijn, op telefoonnummer 06-43129980 of via de email
r.winters@zorgcontact.nl.
Voor meer informatie over onze organisatie kunt u kijken op www.zorgcontact.nl.

6

Zandvoortse Courant • nummer 03 • 20 januari 2011

Hoofdprijzen decemberloterij

Valk Glasstudio

Afgelopen zaterdag zijn in Grand Café XL aan het Kerkplein de hoofdprijzen van de de-

cemberactie uitgereikt. De voorzitter van de Ondernemersvereniging Zandvoort (OVZ),
Gert van Kuijk, overhandigde de prijzen aan de winnaars.
De ‘plechtigheid’ ging gepaard met een kopje koffie en
een lekker stukje appeltaart
‘met’. Van Kuijk meldde dat
er een zeer groot aantal loten waren ingeleverd en dat
er een viertal weken voor de
laatste trekking, iedere week
maar liefst 28 weekprijzen
werden uitgedeeld. Op één
na waren alle hoofdprijzenwinnaars aanwezig om hun
prijs in ontvangst te nemen.

door Erna Meijer

Elders in deze krant wordt door mijn collega Nel Kerkman een nieuwe serie ‘Sporen uit het

Verleden’ gestart met als onderwerp: glas-in-loodramen in Zandvoort. Toevallig kwam ik
in contact met Marc Valk, een geboren en getogen Zandvoorter (53), die in Haarlem een

Bar Battle voor KiKa
Volgende week donderdag 27 januari zullen de Carribean Girls hun Bar Battle aangaan.

Mirthe de Roode, Kim van der Werff, Ines Ammann, Mariëlle Visser en Patricia Klijn gaan
er in Laurel & Hardy een echt feest van maken! De opbrengst gaat naar KiKa.
“We organiseren onder andere een loterij op die avond
en de opbrengst daarvan
gaat naar KiKa. Deze loterij
kunnen wij realiseren door
medewerking van heel veel
ondernemers uit Zandvoort
die prijsjes ter beschikking
hebben gesteld. Verder komt
er een Braziliaanse danseres
en zal de Samba Tula band, on-

der leiding van Carlos Haroldo
Silva Rocha, een optreden verzorgen. Reden genoeg dus
om onze Bar Battle te ondersteunen. En uh…in de loterij
zijn maar liefst 50 prijzen te
winnen”, vertelt Patricia Klijn
enthousiast.
Verder zijn ze in de voorbereiding al bezig met een aantal

activiteiten voor deze grandioze avond. “Het is de bedoeling
dat wij een mooi bedrag voor
KiKa bij elkaar gaan brengen.
Na deze avond gaan wij kijken
hoeveel geld er totaal voor
KiKa is opgebracht en dat bedrag willen wij dan met een
symbolische cheque overhandigen aan één van de vrijwilligers van KiKa”, sluit Patricia af.

Ondernemers kunnen aanhaken
Zandvoortse ondernemers kunnen aanhaken bij een nieuw fenomeen dat in en rondom
onze woonplaats georganiseerd gaat worden: de 30 van Zandvoort! Het is in potentie een
heel groot wandelevenement, waar de organisatie voor de eerste keer circa 1.500 wandelaars verwacht.

Le Champion, de organisator van de Runner's World
Zandvoort Circuit Run,
organiseert op 26 maart,
een dag voor de circuitrun,
een wandelevenement in
Zandvoort. Dit wandelevenement gaat vanaf Circuit
Park Zandvoort van start
en eindigt, via een aantal
mooie plekken in onze omgeving, in de Haltestraat.
Dit biedt uiteraard kansen voor ondernemend
Zandvoort om zich te pro-

fileren als de wandelaars
na afloop het centrum en
het strand gaan bezoeken.
De organisatie is voornemens om, in samenspraak
met de Zandvoortse horeca en in aansluiting op
het wandelevenement,
speciale wandelmenu’s
aan te bieden. Wandelaars
kunnen zo nagenieten na
hun wandeling over 30 kilometer rond en in ons dorp.
Heeft u leuke ideeën om

in te haken op het evenement, dan kunt u contact
opnemen met Hilly Jansen,
bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente, via
tel. 06-13427671 of e-mail:
h.jansen@zandvoort.nl.
Voor nog meer promotie
naar buiten, zal op deze
dag ook de opening van
het strandseizoen plaatsvinden. Het belooft dus een
mooi evenementenweekend te worden.

glasstudio heeft.

Marc is in de Willem Drayer
straat 5 ter wereld gekomen
en woont sinds zeven jaar, na
een aantal omzwervingen,
weer in dezelfde straat. Op
de Hannie Schaftschool bleek
al dat hij goed in tekenen
was, waarin hij door meester
Loogman verder gestimuleerd
werd. Hij bezocht de Grafische
School in Schalkwijk en tijdens deze studie kwam hij
in contact met een bedrijf op
het Gasthuisvest, dat een leerling glasschilder zocht. Via de
LOI volgde hij tevens diverse
schildercursussen, waarna
hij in 1975 besloot in het ouderlijk huis voor zichzelf te
beginnen. "Mijn eerste grote
klant was de Zandvoortse
Kolenboerenvereniging! Ik
maakte vooral familiewapens en Zandvoortse taferelen, waarvan in de winkel
nog voorbeelden te vinden
zijn, zoals raamhangers met
het raadhuis, strandgezichten
en de dorpsomroeper. Ook in
het Zandvoorts Museum is
mijn werk nog te zien. Na een
paar jaar kon ik in de Cornelis
Slegersstraat, waar nu het
reisbureau zit, een bedrijfspandje en showroom betrekken. De mooiste tijd van mijn
leven, totdat ik door de economische crisis in 1983 moest
stoppen met het bedrijf", aldus deze gedreven vakman.
Via allerlei andere werkzaamheden, zoals maquettebouwen, reclameontwerpen en

neontekenen kwam Marc in
1993 “weer terug in het glas”,
ook dit keer opnieuw vanuit
thuis in de schuur. De glas-inloodramen beleefden gelukkig een opkomst, na jarenlang
achter allerlei betimmeringen
weggewerkt te zijn en hij zette zich in de markt door middel van reparaties aan huis.
In 1996 verhuisde hij met
zijn bedrijf naar een heel leuk
pandje met winkelruimte en
een grote werkplaats aan het
Donkere Spaarne in Haarlem,
waaruit hij helaas eind mei
moet vertrekken. Als u een
geschikte ruimte voor hem
heeft, laat hem dat zo spoedig
mogelijk weten!
De technieken van glas-inlood zijn heel divers en zeer
tijdrovend, wat tevens de
frustratie van het beroep is.
In eerste instantie wordt een
tekening gemaakt en het glas
gesneden. Hierna wordt de
eerste schilderlijn, de contour,
aangebracht, waarna het op
600º C. de oven ingaat. Dan
volgt als tweede de schaduwpartij, weer de oven in en
tenslotte wordt daarover de
kleur definitief aangebracht
en gaat het werkstuk voor de
laatste keer de oven in. Veel
voorkomend is eveneens het
bekende Tiffany, waarbij het
glas in koperfolie wordt gezet en glasfusion, dat in een
oven van 800 º C wordt gesmolten. Hij heeft in de zaak
hiervan een aantal prachtige
voorbeelden staan.

Zijn in 1987 geboren dochter
Cynthia heeft duidelijk de artistieke genen van haar vader
geërfd en maakt met behulp
van deze techniek fraaie,
zeer betaalbare sieraden,
die in de winkel te koop zijn.
Hobbyisten kunnen eveneens
bij Valk Glasstudio terecht
voor materialen, uit maar
liefst vierhonderd glassoorten kan een keuze gemaakt
worden, en diverse gereedschappen. Ga eens uitgebreid
kijken naar de schitterende
werkstukken, zowel met antieke als moderne onderwerpen, waaronder mooie haardschermen, kunstobjecten en
glas-in-loodramen. Om alvast
dichterbij een indruk te krijgen van zijn vakmanschap: in
de showroom van Autobedrijf
Zandvoort in de Kamerlingh
Onnesstraat is een kleine expositie te zien. Daar zijn eveneens zijn schilderijen in acryl
en olieverf te bewonderen,
een hobby die hij via lessen
bij Mona Meijer-Adegeest
weer opgepakt heeft. Dat hij
daarnaast nog als bijzondere
activiteit het restaureren van
brommers heeft, wekt bij
deze man beslist geen verbazing.
Valk Glasstudio, Donkere
Spaarne 14zw, Haarlem. Tel.
023-5311330 of 06-13402304.
Openingstijden: dinsdag t/m
vrijdag van 09.00 – 17.00 uur,
zaterdag van 12.00 – 17.00 uur.
www.valkglasstudio.nl
7

DO 27 JAN ‘11

www.kika.nl
Giro 8118
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Zandvoort op termijn mogelijk terug naar 3 basisscholen

Nationale Tuinvogeltelling
op 22 en 23 januari
Vogelbescherming Nederland organiseert in het weekend

Tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat het

openbaar onderwijs binnen Zandvoort in de toekomst wel
eens behoorlijk op de schop zal moeten gaan. Dit is echter
wel afhankelijk van het aantal basisschoolleerlingen dat
binnen de gemeente voor aanbod moet zorgen.
Volgens wethouder van
Onderwijs Gert Toonen zullen in 2020 niet meer dan
1.000 potentiële leerlingen
zich inschrijven voor een van
de Zandvoortse basisscholen.
“Wellicht niet genoeg voor
meer dan drie sterke scholen”,
filosofeerde hij.
D66 fractievoorzitter Robbert
de Vries had een groot aantal
op- en aanmerkingen bij de
behandeling van de begroting
van de Stichting Openbaar
Primair Onderwijs ZuidKennemerland (STOPOZ).
Vooral op financieel gebied
klopte volgens hem niet alles
in de aangeboden begroting
en is er een tekort op de begroting van 2010. Dat laatste
was door alle andere fracties

ook opgemerkt. Vooral naar
de toekomst wilde De Vries
weten of er genoeg reserve
is om zaken als bijvoorbeeld
vervanging van meubilair
op te kunnen vangen. Pim
Kuijken (PvdA) merkte op dat
de begroting van de stichting voor een nieuw jaar in
oktober al aangeleverd had
moeten worden. Nu gebeurt
dat pas in het jaar van de begroting. Ook miste hij “het
meerjarenplaatje”, net als De
Vries en het CDA bij monde
van fractievoorzitter Gijs de
Roode. Het niveau van het
onderhoud werd ook hier en
daar aangehaald.
In zijn antwoord op vragen
ging Toonen vooral in op de
situatie van de gezamen-

lijke regeling van de STOPOZ
binnen onze gemeente. Hij
merkte op dat de schoolgebouwen in Zandvoort niet
overgedragen zijn aan de
STOPOZ en dus is de onderhoudsvoorziening voor de gemeente Zandvoort. “Het slaat
op alle andere gemeenten
maar niet op Zandvoort. voor
wat betreft het aanleveren
van de stukken kan ik melden
dat het vorig jaar, mede door
de verkiezingen, pas in mei
behandeld kon worden. Dit
jaar is het dus al een verbetering maar ik had het liever
in december gezien”, aldus
Toonen.
De wethouder ziet in de toekomst een daling van het
aantal leerlingen van het basisonderwijs, met alle financiële zorgen van dien. Hij speculeerde dat er mogelijk in de
toekomst slechts een kleine
duizend basisschoolleerlingen voor 7 scholen zullen zijn
en dat het wellicht beter zou

zijn om deze over drie sterke
scholen te verdelen. “We zijn
er in ieder geval over aan het
filosoferen. We hebben daar
bepaalde gedachten over en
daar wordt over doorgefilosofeerd. We zitten rond het jaar
2020 met deze materie. Ruim
voor die tijd moeten wij dus
een oplossing hebben gevonden”, aldus Toonen.
STOPOZ-bestuurslid Aalbers
ging op specifieke financiële
vragen en op vragen aangaande de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
(GMR) van de commissie in.
Tevens meldde hij dat er een
reserve is van circa € 550.000
voor onvoorziene zaken maar
ook is er een aparte reserve
indien zich personele problemen voordoen. Uiteindelijk
was de commissie het erover eens dat de ingediende
begroting vooralsnog, na
voortschrijdend inzicht, een
hamerstuk kan zijn tijdens de
komende raadsvergadering.

van 22 en 23 januari voor de achtste keer op rij de Nationale

Tuinvogeltelling. Iedereen kan meedoen aan dit jaarlijkse
grootse evenement en zo meehelpen om gegevens te verzamelen voor onderzoek naar vogels.

Hoeveel van deze huismussen telt u in de tuin?

Deelnemers noteren een half
uur lang alle vogels die ze in
hun tuin of op het balkon zien
en vullen hun bevindingen
in op www.tuinvogeltelling.
nl. De ingestuurde gegevens
worden gebruikt voor onderzoek naar vogels en daarnaast wordt aan de hand
van alle waarnemingen de
‘Nationale Tuinvogel Top Tien’
samengesteld. Het onderzoek
wordt gedaan door SOVON

Vogelonderzoek Nederland.
Hoe meer mensen meetellen,
hoe meer inzicht verkregen
wordt in de ontwikkelingen
van aantallen en soorten vogels. Vorig jaar deden ruim
37.000 mensen mee met de
Tuinvogeltelling en werden er
maar liefst 82 soorten vogels
geteld. De top drie bestond
uit de huismus, koolmees en
merel.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht
voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Er moet mij iets van het hart, en ik weet dat velen er hetzelfde over denken. Een koude zondag in januari circa 12.00 uur in onze
straat in de Admiralenbuurt. In een straal van 100 m vanaf de boulevard staan alleen maar bewoners geparkeerd, helaas staan
een aantal van deze bewoners foutief geparkeerd, (waaronder 2 bewoners met een oude vergunning van 2010, ik weet het hoort
niet, je moet je eigen zaakjes goed regelen) en worden bekeurd. Maar zou een waarschuwing in de eerste maand van het jaar niet
op zijn plaats zijn, aangezien je op 100 m afstand als elke willekeurige bezoeker van Zandvoort gewoon gratis op de boulevard mag
parkeren? Wij moeten het hele jaar betalen voor onze vergunning en de gasten van Zandvoort mogen gewoon van 1 november tot
en met 1 maart gratis parkeren.
Diezelfde zondag om circa 15.00 uur staan in onze straat opeens 6 auto’s zonder vergunning en staan wij met onze vergunning op
de stoep, maar dan zie je ze niet een bekeuring uit komen schrijven. Evenals op al die andere prachtige zomerdagen van de afgelopen jaren, toen we per keer soms wel 8 strandbezoekers zonder vergunning in de straat hadden staan en wij aan de verkeerde
kant en op de stoep moesten parkeren. Als wij dan parkeerbeheer belden, meldden zij ons altijd dat onze wijk geen prioriteit heeft
en dat ze dus niet kwamen. Hierdoor zijn wij tegenwoordig de op drukke dagen bezig parkeerpolitie te spelen en zeggen dat ze hier
niet mogen parkeren!
Tot slot: een koude/regenachtige maandagochtend in januari. Onze straat is leeg, iedereen is tenslotte naar zijn werk, alleen de
auto van mijn bezoek staat in de straat. Helaas vergeten we de bezoekerspas op tijd te zetten (hij ligt er wel keurig in met een
parkeerkaart maar helaas een uur te vroeg ingesteld). Men kan zien dat ik keurig heb betaald voor een bezoekerspas, maar het
bezoek mag naar huis met een bekeuring van € 76. Zeg nou eens: Is dit nou handhaving, geld verdienen of bewonertje pesten?

Bewoonster Admiralenbuurt, naam bekend bij de redactie

Na een ongelukkige val van de trap in het Holland Casino Zandvoort
is mijn moeder, van 83 jaar, per ambulance naar het Kennemer
Gasthuis vervoerd en daar afgelopen weekend opgenomen in
afwachting van een operatie. Het betreft, naast enkele kneuzingen, een meervoudige schouderbreuk.
Zeer positief echter is het om te vermelden dat de acties en
opvolging van de medewerkers van het Holland Casino Zandvoort
uiterst correct is geweest. Daags na het ongeval hebben zij
telefonisch contact gezocht en vervolgens nog bloemen naar
mijn moeder gestuurd hetgeen haar uiteraard zeer goed doet.
Dergelijke attentie is niet vanzelfsprekend! Ik heb daarom aan de
directie en medewerkers van het casino een berichtje gestuurd
om hen te bedanken voor het adequate optreden zowel als het
contact en de bloemen.
In het kader van het brede media initiatief met betrekking tot
‘positieve berichtgeving’ is dit hopelijk een bijdrage die een klein
bericht waard is.

Met vriendelijke groet,
Nico Koper
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colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

Winterdip?
Wij hebben een bloementip!
Specialist voor al uw bloemwerken.

Vanaf 24 januari zijn
wij weer geopend!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - Dinsdags gesloten

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.

1
2
3
4
5
6
7
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Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
L. Paap medische
hulpmiddelen.
o.a. Braces,
verbandpantoffels,
decubitus preventie.
Bel voor een afspraak bij
u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur: maandag
9.00- 12.30 Flemingsstraat
55 (Pluspunt)
.........................................................
Uw auto kopen of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in nagelcor
rectie en schimmeldiagno
stiek. Diabetische en reumatische voet worden vergoed
door zorgverzekering.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ZANDKORRELS

Tevens door u in te vullen:

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

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint met
de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in
via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(* vergoed door
zorgverzekering)
.........................................................

Wegens groot succes
herhaling cursus
Inzoomen op Van Gogh,
Picasso en Dalí
Zandvoort 1, 8, 15 februari
drs Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................
Hondentrimster
De 4 pootjes.
Bij U aan huis
Annemiek Wolters
06-23093264
Lid van de ABHB
.........................................................
Trendmark
Uw VBO-makelaar
in Zandvoort
Tel.: 023 - 573 47 12
www.trendmark.nl
.........................................................
Te huur: luxe appartement
in centrum. Boven discotheek Chin Chin. G/W/L/
TV en Internet. Alles incl.:
€ 750 p.m., 1 mnd borg.
Info: 06-53344660
.........................................................
Voor een goede en
prettige voetbehandeling naar Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid. 06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................
Te huur: garagebox
aan De Schelp. ±29 m2,
€ 135,- excl. electra.
06-2422 0366
.........................................................
Gevraagd: hulp in de huishouding. Liefst woonachtig
in Zandvoort. Nederlands
sprekend en niet rokend.
Fam. Hebbelinck,
tel. 06-2220 9506
.........................................................
Te huur:
Garage-appartement.
Verzorgd interieur, 30 m2,
aparte slaapkamer,
rookvrij, eigen opgang. In
Zandvoort zuid. € 550,- incl.
Tel. 06-10902074
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Dé actieve makelaar van Zandvoort!
Sporen uit het verleden

door Nel Kerkman

Glas-in-loodramen

In deze rubriek zijn al veel fraaie details en kunstwerken onder de loep genomen. Na een serie over de
gevelstenen van Edo van Tetterode, zijn we dit keer
op zoek naar glas-in-loodramen en/of gebrandschilderde ramen. De komende weken zullen wij daar
aandacht aan schenken.
Glas-in-loodramen kunnen aanwezig zijn in een gebouw
of huis en de afbeeldingen hebben dikwijls een betekenis.
Misschien bent u in het bezit van een mooi raam en hoort
er een bijzonder verhaal bij? Stuur of breng een berichtje
met de gegevens naar Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort
of per e-mail sporen@zandvoortsecourant.nl

Gedenkraam

Aan de zuidzijde van de Protestantse kerk aan het Kerkplein bevindt zich een grafkapel
die in 1728 in opdracht is gebouwd door de ambachtsheer van Sandefoerde, Paulus
Loot. In 1920 werd het familiegraf in ere hersteld. Uit dankbaarheid dat Nederland
en ook Zandvoort de Eerste Wereldoorlog goed had doorstaan, deed dorpspredikant
G. Posthumus Meyjes een beroep op de beurzen van de Zandvoortse ingezetenen en
badgasten en gaf, na de royale giften, beeldend kunstenaar George Rueter (1875-1966)
opdracht een ontwerp te maken voor een gebrandschilderd gedenkraam waarvan atelier
van Bogtman de uitvoering verzorgde. Het raam werd in 1920 in de buitenmuur van de
grafkapel geplaatst en tijdens een speciale dienst werd het raam onthuld.

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

Zandvoort een paar dagen op zwart
Anderhalve week geleden was door een storing de straatverlichting in diverse straten uitgevallen.
Onder andere in de Burgemeester Van Alphenstraat, Boulevard Barnaart, Thijsseweg, Catharina
van Rennesstraat was het aardedonker. Afgelopen weekend was het opnieuw zwart, toen weer
een groot deel van de buitenverlichtingen in Zandvoort was uitgevallen. De storingen zijn doorgegeven aan Liander, het verantwoordelijke storingsbedrijf. Als het goed is branden inmiddels
alle lantaarnpalen weer.

Zandvoort op de Vakantiebeurs
Afgelopen week heeft Zandvoort zich uitermate goed kunnen profileren op de jaarlijkse Vakantiebeurs in de Utrechtse

Jaarbeurshallen. Deze grootste vakantiebeurs van Nederland trekt van oudsher duizenden belangstellenden en biedt

daarom een fantastische mogelijkheid om Zandvoort te promoten. VVV Zandvoort maakte op deze beurs onderdeel uit
van de Noord-Holland-stand en trok veel belangstelling!

Betekenis

De afbeelding van het raam toont een akker met goudgeel graan en bloeiend klaver. Op
de voorgrond een devoot geknielde vrouw met op de achtergrond schepen die de bevolking van voedsel voorzagen. Daarboven beelden twee gekruiste zwaarden, in vlammen
gehuld, de oorlog uit. De zon aan de blauwe hemel staat voor voorspoed en de duif voor
vrede. Het Zandvoortse wapen is nog in de originele afbeelding dus niet met doorgestoken maar met over elkaar gelegde haringen. De jaartallen 1914 - 1918 herinneren aan de
oorlogsjaren. In de rand staat de Latijnse tekst, vrij vertaalt: “al wie de verschrikkingen
van den krijg ontkomen is, heffe het dankend hart op tot God, die den vrede zond.”

Atelier Bogtman

Willem Bogtman werd geboren in 1882 in Bergen (NH). Aanvankelijk was hij voorbestemd
om huisschilder te worden, maar een meer kunstzinnige inhoud trok hem. In 1912 startte
Bogtman in Haarlem met een atelier voor glas-in-loodramen en gebrandschilderd glas.
Sierkunstenaar en glazenier Bogtman wordt gerekend tot de zogenoemde ‘Haarlemse
School’ (1900-1930). Recentelijk stopte zijn kleinzoon Willem R. Bogtman als derde generatie met het ‘Atelier Bogtman’.

Word ook bekend als ondernemer in Zandvoort!
Kom aan boord en vaar mee
op het platform van
zandvoortinbedrijf.nl

Co Warmerdam gaf informatie over de natuur rondom Zandvoort

VVV Zandvoort heeft veel
werk gemaakt van de promotie van Zandvoort, niet alleen
werd de nieuwe Zandvoortse
VVV-gids gepromoot, die door
het publiek zeer positief werd
ontvangen, maar er was veel
meer.
Het Zandvoortse promotieteam was uitermate actief om de ‘Grote Prijsvraag
van Zandvoort’ onder de
aandacht van het publiek
te brengen. De vraag was:
Wanneer werd Zandvoort
op het internationale spoorwegnet aangesloten. Met
deze prijsvraag maakten de
deelnemers kans op één van
de vier antislipcursussen bij
Slotemakers Anti-Slipschool.

De prijsvraag was een groot
succes gezien de honderden
ingevulde actiekaarten. Het
was ook een geslaagde actie
om het e-mailbestand van de
VVV Zandvoort uit te breiden
en de aandacht op de nieuwe
website te vestigen.

Een speciaal geprepareerde
auto van Slotemakers antislipschool was aanwezig
waarin men op spectaculaire
wijze kon ondergaan wat er
gebeurt als men met een
auto over de kop gaat! Deze
simulator trok veel publiek,
evenals de haringkar van
Arlan Berg die zijn handen
vol had om alle belangstellenden van verse haring te
voorzien. Dorpsomroeper
Gerard Kuijper trok luidkeels
met de klink over de beurs en
wist met zijn enthousiaste
oproepen veel belangstellenden naar de stand te lokken.
Natuurgids Co Warmerdam
vertelde tenslotte op boeiende
wijze aan de bezoekers over al
het moois dat Zandvoort op
natuurgebied te bieden heeft.
Zandvoort heeft zich op de
beurs dus echt van haar
goede kant laten zien en het
VVV team kan terugkijken op
een succesvolle beurs. Met
hun grote inzet hebben zij de
slogan “Zin in Zandvoort” opnieuw eer aan gedaan!

Veel belangstelling voor de Zandvoort stand
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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
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Voor alle ZandvoortPashouder
Hele maand januari voor Pashouders:

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Wonen en onderhoud:

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

31/2 jaar natuurgerijpte
zeer oude kaas, echt pikant,
beetje brokkelig.
Heel kilo nu slechts € 9,99

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Wist u al dat wij de
nieuwe Sia collectie
binnen hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand januari:
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.
(Vouw)gordijnen
Tapijt
023-531 78 40
Vitrages
Vinyl
Haltestraat 56
Luxaflex
Laminaat
2042 LP Zandvoort
Zonwering
Parket
www.medina-woninginrichting.nl

Nu ook verkrijgbaar

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

backgammonkoffers, pokersets,
schaakborden(stukken), bridgepoker-klaverjaskaarten en kaartkleden.

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Voor ZandvoortPashouders 10% korting
op alle spellen en puzzels.

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

5%

korting*

Voor Pashouders
10% korting
op onze saté menu’s

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

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

Kogelbiefstuk reepjes met
bospaddenstoelenmarinade
500 gram € 7,95

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Tel. 023 571 44 10

Tijdens de
maand januari

10% korting op onze nieuwe collectie
voor pashouders

10% korting

naar Haltestraat 17 B, T 023-5730240

op de gehele collectie

www.blitzkickers.nl

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Top 3!

3 x 100 gram vleeswaren

Berliner +
Katenspek +
Achterham

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

€ 3,25

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

www.slagerijvreeburg.nl
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Taxicentrale Fred Spronk
Sinds juli vorig jaar heeft Zandvoort er een nieuwe taxicentrale bij. Taxicentrale Fred Spronk reed vanaf toen met één auto maar de vloot is sinds kort

verdubbeld. Zoon Jerry heeft ondertussen zijn diploma’s gehaald en bestuurd
de tweede auto van de centrale, net als pa een zeer comfortabele Skoda.
We spreken hier overigens over een
echt familie bedrijf: Vader en zoon
rijden alle klanten van A naar B en
Fred’s vrouw Sandra neemt de PR, de
reserveringen en de administratie
voor haar rekening.
Eigenaar Fred Spronk heeft deze stap
gewaagd om te voorzien in de vraag
naar goede service, betrouwbaarheid en uiteraard veiligheid. Niets
is zo belangrijk om na een avondje
tafelen of stappen veilig naar huis
gebracht te worden. Een prettige bijkomstigheid van dit jonge bedrijf is
dat de prijzen 10% lager liggen dan

andere taxibedrijven in de regio, wat
inhoudt dat de dorpsritjes binnen de
bebouwde kom van Zandvoort een
instaptarief hebben van € 6,50 en
daar zitten dan de eerste 2 kilometer
bij inbegrepen. Heeft u echter een
ZandvoortPas dan gaat er van
deze prijs nog eens 10% af.
Als extra service hanteert Taxi
centrale Fred Spronk ook de 10-rittenkaart. U krijgt na iedere rit een
stempel op uw kaart en bij een volle
kaart wordt het 11e ritje gratis uitgevoerd. Ook de service naar en van
Schiphol springt in het oog. Voor

een rit naar de luchthaven betaalt u
slechts € 42,50. Uw terugreis kunt u
dan direct reserveren en ook deze rit
wordt uitgevoerd voor € 42,50.
Taxicentrale Fred Spronk ziet u ko-

mend jaar graag als klant. U kunt
ze bereiken op telefoonnummer:
023-8885588. Voor al uw vragen en
of opmerkingen alsmede reserveringen kunt u bellen met Sandra, tel.
06-51265092.

&

Heden Verleden
Rode Kruisgebouw
Komende zaterdag wordt het gebouw van de Zandvoortse afdeling van het Rode
Kruis aan de Nicolaas Beetslaan na een verbouwing officieel opnieuw in gebruik genomen. De verbouwing was hard nodig want het oude gebouw voldeed niet meer
De school in ‘Plan Noord’
werd op 23 oktober 1954
geopend door burgemeester Van Fenema. De grond
(1659 m2) was van de EMM
en is toen verkocht aan de
gemeente om er een openbare kleuterschool te bouwen. Hoofdleidster van de
J. v.d. Endenschool was mej.
A. Kemp. Josina v.d. Enden
heeft zich voor 100% inge-

zet voor het kleuteronderwijs
in Zandvoort, daarom werd
haar naam verbonden aan de
nieuwe kleuterschool.
De eerste ‘bewaarschool’
werd in 1846 gesticht aan de
Duinweg. Onder de initiatiefnemers bevond zich filantroop
en badgast W.H. Suringar uit
Amsterdam (zijn naam werd
later verbonden aan de kleu-

terschool aan de Heerenweg
nu Cornelis Slegersstraat).
Door de heersende armoede
in die tijd moesten de ouders
beiden werken en werden de
kinderen aan hun lot overgelaten. De meeste kinderen waren aan het bedelen! In 1903
was Josina Alida v.d. Enden al
hoofdleidster op de Duinweg.
Onderstaand artikel werd

aan de eisen van deze tijd. Het gebouw heeft, voordat het overgenomen werd door de
Zandvoortse afdeling, jarenlang dienst gedaan als de openbare kleuterschool Josina v.d.
Endenschool, waar menige Zandvoorter, met name uit de buurt, naar school is gegaan.

door Cor Draijer gevonden
in een Zandvoortse krant die
niet op de millenniumeditie
‘120 jaar Zandvoortse kranten’ staat. Het artikel heeft
in een krant gestaan die door
Bram Steijnen werd uitgegeven en waarvan de naam of
‘Dorpsnieuws’ was, of ‘Ons
Dorp’. Hieronder het integrale
artikel van de auteur die tevens de uitgever was.

Juf Josina van den Enden met haar klas

Officiële opening Rode Kruisgebouw
(Zandvoortse huisartsen schitterden door afwezigheid)
Met veel vlagvertoon in het centrum en bij het Rode
Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan, trachtte de
Zandvoortse afdeling van het Nederlandse Rode Kruis
de bevolking kond te doen van de feestelijke gebeurtenissen, welke op zaterdag 15 maart jongstleden plaats zouden vinden, namelijk de officiële opening van haar multifunctionele centrum aan de Nic. Beetslaan en de viering
van haar (vorig jaar) 50-jarig jubileum.

archief GOZ, bld20239
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Onder het toeziend oog van
vele belangstellenden, onder wie de directeur binnenland van het hoofdbestuur
van het Nederlandse Rode
Kruis, de heer Mr. H.J.
Baron van Asbeck, en de
heer F.A.J. de Boer namens
de landelijk commandant
van het Rode Kruis Korps
alsmede vele afgevaardigden van andere afdelingen
van het Nederlandse Rode
Kruis, vond de officiële
opening plaats door de burgemeester van Zandvoort,
de heer H. Machielsen, door
het onthullen van een wandkleed dat vervaardigd werd
door de vrijwilligsters van
de Welfare, voorstellende
alle activiteiten van zowel
de Colonne als de Welfare.
Op de zeer geanimeerde
receptie na de opening boden velen hun gelukwensen
aan, al of niet vergezeld
van een stoffelijk blijk van

waardering. Ook werd door
velen dankbaar gebruik gemaakt van het 'Open Huis'
om nu eens te zien wat
het Rode Kruis zoal doet
in Zandvoort. Een teleurstellende dissonant in het
geheel was het ontbreken
van alle Zandvoortse huisartsen, behalve uiteraard de
eigen commandant dokter
Drenth, (waarschijnlijk

archief GOZ, bld20357

hadden allen tegelijk weekenddienst; een ongeloofwaardig unicum). Uit de
regio waren gelukkig wel
diverse medici aanwezig
om hun blijk van belangstelling te tonen. Kwestie
van interesse natuurlijk.
's Avonds werd het feest tot
in de kleine uurtjes voortgezet met een koud buffet

en met de muzikale omlijsting van het trio Dico van
Putten. Tijdens het feest
werden de oudcolonneleden
mevr. Ursula Bosman en
de heer Frits Borstel door
voorzitter Frits van Caspel
onder overhandiging van
een attentie nog eens bedankt voor hun enorme inzet voor de Colonne in de
afgelopen jaren.
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Henriëtte Heydendaal
Tijdens de film 'De rode schoentjes', die in december bij Ci-

nema Nostalgie werd gedraaid, kwam ik in contact met Henriëtte Heydendaal. Bij de prachtige beelden uit Monaco ver-

telde zij dat ze die omgeving uit eigen ervaring kende. Mijn
interesse was direct gewekt en dat was niet tevergeefs, want
het bleek een bijzonder verhaal te zijn.

Henriëtte, een echt Arnhems meisje, komt uit een gezin met
vijf kinderen en zij kwam via vriendin Anneke Haarhuis van
het bekende hotel aldaar, op 11-jarige leeftijd in aanraking
met ballet. Zij bleek daarvoor talent te hebben en na
de Mulo ging zij, ondanks dat zij voor die tijd
vrij lang was, naar het conservatorium in
Arnhem. Dat was de start van haar vierjarige klassieke balletopleiding, afgerond met een extra jaar voor het
staatsexamen danspedagogiek.

gaan naar Italië met voorstellingen in Bologna en Florence en
in Nice. Als afsluiting was er op 19 november 1967 ter gelegenheid van de verjaardag van prins Rainier een uitvoering van het
ballet La Sylphide onder leiding van de bekende Nederlandse
dirigent André Presser. Als gastsolist was de wereldberoemde
danser Rudolf Nurejev geëngageerd en Heydendaal danste de
rol van zijn moeder! In het fraaie programmablad staat haar
naam dan ook voluit vermeld. Samen met een vriendin heeft
zij eveneens zijn huis aldaar bezocht. "Ik woonde zelf in een
eigen mini appartementje boven op de rots bij de kathedraal,
maar hoewel het een prachtige en unieke ervaring was ben ik
toch na dat jaar weggegaan omdat de wijze van lesgeven aan de hele kleintjes daar niet strookte
met mijn opvattingen", zegt ze.

In 1971 trouwde zij en daardoor
kwam ze in Zandvoort wonen. Het
lesgeven werd uiteraard onmiddellijk voortgezet, zowel in het
"Ik heb hierna zowel op het conStekkie als in Amsterdam, ook
servatorium bij Winja Marova,
na de geboorte van haar dochin Doesburg, Apeldoorn en
ter en zoon. Maar ook andere
Zutphen balletles gegeven en
interesses kwamen aan bod:
heel grappig, op een lagere
zo zat ze in de jeugdcommisschool in Beek zelfs aan meisjes
sie van de tennisclub en werd zij
tijdens schooltijd, terwijl de jonbondsgedelegeerde. Bij de hocgens gingen voetballen. Ik reisde
keyclub was zij eveneens actief en
echt van hot naar haar. Op een geheeft zij een korte tijd bij de veteringeven moment ben ik in Doesburg een
nen gespeeld. Haar huwelijk strandde
eigen dansschool gestart. Van 1964 tot en
helaas, waarna ze bij Vluchtelingenwerk
H en r
iëtte Heydendaal
met 1966 nam ik in de zomermaanden veertien
aan de slag ging en dit 13 jaar gedaan heeft. Zij
dagen les in Keulen om mij verder te bekwamen in
had een eigen 'toko' in het Huis in het Kostverloren,
Spaanse, folkloristische, klassieke, moderne en jazzdans. Mijn waarbij zij naast de administratieve werkzaamheden ook
lerares was de Russische Marika Besobrasova uit Monte Carlo, voor de begeleiding zorgde. Betrokkenheid bij mensen kan
die mij tijdens een vakantie in 1967 vroeg om haar daar een haar niet ontzegd worden, want sinds een jaar zit zij in de
jaar te vervangen", vertelt Henriëtte met veel passie.
WMO-raad en is zij invalkracht bij de Voedselbank in Pluspunt.
Haar hobby's zijn tennissen, bridgen, theaterbezoek, musea en
Dat bleek een uiterst interessant jaar te zijn. Zij gaf voorna- binnenkort start zij weer met aquarelleren, dat zij bij Anneke
melijk les aan kinderen, onder wie de 8-jarige prinses Caroline. Polak geleerd heeft. Dat zij hiervoor talent heeft, is in haar
Haar moeder, prinses Gracia, 'een zeer sympathieke vrouw', gezellige woonkamer duidelijk te zien.
kwam haar vaak zelf brengen en halen. "Er werden ook uitvoeringen gegeven, waarvoor ik de choreografie verzorgde en "Ik ben trots op mijn kinderen en dol op mijn vier kleinkindehaast vanzelfsprekend was er altijd een solo voor Caroline", ren, met wie ik graag met veel liefde tijd doorbreng", sluit ze
weet ze nog. Henriëtte gaf niet alleen les, maar werd ook af. Het was een zeer plezierig gesprek met een gastvrije en
gevraagd om met het ballet van Monte Carlo op tournee te betrokken 'import' Zandvoortse.

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

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

Komende dagen
nauwelijks winters weer
Het lijkt er nu toch wel een beetje op dat de winter het

meeste winterkruit heeft verschoten. Voorlopig zit er geen
structureel winterweer in voor ons en moeten we het doen

met hoogstens een graadje vorst gedurende de nacht. De
belangrijkste luchtdruksystemen liggen helemaal verkeerd
voor winterweer van allure.

We zien de komende dagen
een hardnekkig hoog positie innemen in de wateren
bij Engeland en Ierland. Om
dat hogedrukgebied heen
draait de wind met de wijzers van de klok mee en dat
betekent dus voortdurend
een luchtaanvoer vanuit
west tot noord. Die lucht
volgt een tamelijk lange weg
over relatief mild zeewater,
dus vanuit die kant hoeven
we zeker geen koude te verwachten.
Voornamelijk milde lucht
dus bovenal, die middagtemperaturen toelaat in
Zandvoort die eerder in de
buurt van 6 graden uitkomen dan richting de 2-3.
Mocht het een keer wat langer uitklaren gedurende de
nacht dan kan het dus wat
vriezen, maar -5 graden of
lager is niet aan de orde.

kans op neerslag met een
kleine kans op een winterse
bui overigens, is meestal
klein in het onze westelijke
oorden de komende periode.
Op zich dus niet heel onaardig weer en eigenlijk ook
best bruikbaar voor buiten,
maar het lijkt nog veel te
vroeg om de tuin al voorjaarsklaar te aan maken.
Februari gaat gegarandeerd
nog wel een winterse episode afleveren en misschien
komen we nog wel op de
schaats binnen een week of
drie. Recente Amerikaanse
voorspellingen voor de middellange termijn gaan uit
van een normale tot iets te
zachte sprokkelmaand.

Aanvankelijk gingen die
prognoses nog uit van juist
een hele koude januari en
februari voor Nederland en
geheel West-Europa. Januari
Het weerbeeld zal ook al- 2011 wordt trouwens een te
lesbehalve fleurig zijn op de zachte maand (bijna twee
meeste dagen. Op een dag graden te zacht).
als donderdag bijvoorbeeld
schijnt de zon wel even aar- Meer weer is er op
dig, maar daarna voeren www.weerprimeur.nl
hardnekkige wolkenvelden
meestal de boventoon. De weerman Marc Putto
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Zo.

Afhaalpunten

Weer

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)
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5
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5-6
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nw. 3
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n. 4

Temperatuur

Wind
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Meet the Parents little fockers
Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 55
023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl
BSO de Boomhut organiseert samen met Brainsbody.nl een
Gratis Lezing over de 15 lichamelijke oorzaken van dyslexie. Bent u
ouder, opa, oma of werkt u met kinderen en merkt u dat een kind
grote moeite heeft met lezen? Om het leesprobleem in kaart te
brengen nodigt BSO de Boomhut u uit om deze gratis lezing
bij te wonen. Donderdag 10 februari 20:00 uur. Inloop 19:30
uur. Gratis koffie en thee. Aanmelden bij de receptie van Pluspunt.

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Woensdag 9:30 – 10:30

2 februari t/m 13 april.

Kooking 4 Kids Vanaf 8 jaar
Donderdag 15:30 – 17:45 uur

13 januari – 17 februari

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur

21 januari t/m 15 april.

Website bouwen voor kinderen
Donderdag 15:30 – 16:45 uur

3 maart t/m 14 april

Schermen vanaf 8 jaar. Inclusief leen materiaal.
Woensdag 16:00 – 17:00 uur

2 februari t/m 29 juni

YogActief
Dinsdag of Donderdag 20:00 – 21:30 uur
18/20 januari t/m 20/31maart

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur

14 januari t/m 13 mei

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30 uur

13 januari t/m 28 april 2011.

Aquarelleren
Dinsdag 9:30 – 12:00 uur

18 januari – 26 april

Open Atelier
Dinsdag 13:00 – 15:30 uur

18 januari – 26 april

Haarknippen volgens Iranese methode
Maandag 20:00 – 21:30 uur

14 maart – 18 april

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 19:30 – 21:30 uur

2 maart t/m 30 maart.

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of donderdagavond 19:30 -22:00 uur
27 januari t/m 19 mei

Bridge gevorderden
Maandagavond 19:30 – 22:00 uur 31 januari t/m 11 april

Spaans Beginners II Spaans Beginners III
en IV (licht gevorderd)
Woensdag 19:00 – 20:30 Woensdag 20:30 - 22:00
12 januari – 27 april
Engelse Conversatie zonder moeilijke spellingsregels
Donderdag 13:00 – 14:30 uur
13 januari t/m 28 april

Hilarisch vervolg op de succesvolle komedies Meet
the Parents en Meet the
Fockers. Na tien jaar lijkt
Greg Focker (Ben Stiller)
eindelijk geaccepteerd
te zijn door zijn eigenzinnige en achterdochtige schoonvader Jack
Byrnes (Robert de Niro).
Maar wanneer de jonge
vader van twee kleine
Fockertjes gaat bijklussen bij een farmaceutisch bedrijf krijgt Jack
toch weer argwaan. Opnieuw moet hij
bewijzen dat hij geschikt is als echtgenoot van Pam (Teri
Polo). Zal hij slagen voor Jacks ultieme test, zodat Greg hem
zal kunnen opvolgen als hoofd van de familie, of wordt het
vertrouwen tussen de twee mannen voorgoed verbroken?

radio + tv

Zondag
08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Countrytraxxx (H)
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you (H)
Golden ZFM (H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur

08.00
11.00
12.00
17.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zandvoort op Zaterdag (H)
In Zandvoortse Zaken (H)
ZFM in de middag
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Het Laatste Uur

Maandag

Dinsdag

08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur ZFM Jazz (H)
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag
08.00
10.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdagavond live (H)
De Watertoren
Inspiratieradio (H)
ZFM in de middag
De Vinyljaren
Zpower (kinderprogramma)
ZFM in de middag
Country tracks
De Hoop radio
Peaceful Radio (H)
Tussen Eb & Vloed

00.00 uur De Nacht

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Goedenmorgen Zandvoort (H)
De Watertoren
ZFM in de middag
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed

08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM Jazz (H)
De Watertoren
ZFM in de middag
Eurobreakdown
Je Weekens In
Vrijdagavond live
Sea It

08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Muziekboulevard
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Vrijdag

Zaterdag

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

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

Excel
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur 28 januari – 29 april
voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
16

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Column

Mijn buc ket list

Youri op pole!
Zandvoort kent een rijke geschiedenis in de racesport en kent ook

vele grote namen in de racerij. Het is onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden, deze sport en ons dorp. En het volgende talent staat te trappelen om zijn debuut te maken op het circuit. Dat gaat zondag 10

april gebeuren. Youri Verswijveren, afgelopen woensdag 16 jaar geworden, is al sinds zijn tweede jaar te vinden op en rond de racebaan

en maakt nu de stap naar het echte werk. Hij ruilt het karten in om

in de Volvo 360 Cup mee te doen op Circuit Park Zandvoort en Assen
en met wind mee ook in België.

Youri Vers
wijveren

Talent hebben is leuk maar zonder doorzettingsvermogen
kom je er niet. Maar ook dat ontbreekt niet bij hem. Hij
heeft met folderwijken en de verkoop van zelfgemaakte
foto’s het geld bij elkaar gekregen om zijn droom waar te
maken. Dat alleen al is knap als je bedenkt dat de autosport
een van de duurste sporten is die je kunt beoefenen. En tussen de bedrijven door heeft hij natuurlijk ook nog school.

en het vinden van de sponsors. Veel bedrijven schrikken
al bij de gedachte want ‘wat kost dat wel niet?!’ Nou,
dat valt eigenlijk reuze mee, want je kan je bedrijf al
voor € 100 in de kijker laten rijden door Verzwijveren.
Het zou een droom zijn die uitkomt want alleen dan
kan Youri ook schitteren op onder andere Zolder en Spa/
Francorchamps.

Alles staat bij hem in het teken van deze sport en hij gaat
nu racen in een opstartklasse. De Volvo 360 Cup is bij uitstek de klasse om je in de kijker te rijden. Hij rijdt voor zichzelf en alles wat erbij komt kijken van sleutelen tot aan
promotie moet hij zelf regelen. Hij heeft gelukkig genoeg
vrienden en familie die hem daarbij willen helpen maar
om ook over de grens te kunnen blazen over het asfalt is
hij wel afhankelijk van sponsors.

Als deze doelstelling is bereikt dan gaat hij pas weer verder met zijn dromen verwezenlijken en hoopt uiteindelijk terecht te komen in de Dutch Power Pack. Voor het
echter zover is wil hij eerst zijn Havo afronden en verder
gaan studeren in de richting van fotografie. Zo heeft hij
niet alleen zijn pijlen gericht op het coureurschap maar
ook op het aan de zijlijn staan met een telelens om zijn
nek. Mocht u al geënthousiasmeerd zijn wat betreft de
sponsoring of zijn loopbaan als de racende fotograaf, dan
kunt u terecht op youri-racefotos.nl.

Nu is Youri druk bezig met het behalen van zijn racelicentie

Succes, rijkdom, vrienden en familie. Maar wat is succes?
Succes in je werk of in de liefde? En rijkdom? Ben je rijk als
je veel geld hebt, niet wetend wat ermee te doen? Of komt
rijkdom voort uit succes, werk, liefde, vrienden en familie?
En is dat geluk? Volwassen als ik in mijn paspoort ben,
weet ik hier geen antwoord op. Als kind daarentegen was
ik overladen met rijkdom. Alles had ik uitgedacht en zo zou
het ook gaan lopen. “Ik ga bij de televisie werken”, zei ik.
Gelukt, vinkje van de lijst. “Ik ga op wereldreis”, ook gelukt.
“Als ik later groot ben koop ik een witte stoffen plofbank
met blauwe kussens en een groot vloerkleed ervoor”, niet
gelukt: het werd een bruine leren bank met witte kussens,
zonder vloerkleed, want van stoffige kleden moet ik niezen. “Ik word heel rijk”, tja, dat is dus nog iets om naar uit
te kijken. “Op m’n 28ste krijg ik m’n eerste kind. Een jongen,
Bas. Daarna krijg ik nog een jongen en een meisje. Drie
kinderen. En ik trouw op een heel mooi strand in een dure
crèmekleurige jurk. De zon schijnt. Overal staan bloemen.
Wit, alles wit.” Dat voor dit alles ook een kerel nodig zou
zijn, was toen nog niet relevant. Laten we zeggen dat ik
nog geen 28 ben en hier dus geen uitspraak over kan doen.
Maar het is mooi, de dromen van een kind en te denken
dat je alles weet. Tot in de puntjes is het uitgedacht. Maar
soms worden beslissingen voor je genomen, zoals het er
op de ene dag uitziet als een sprookje, krijg je de volgende
dag de wind van voren. Op 1 januari tweeduizendtien keek
ik uit naar een nieuw jaar. Het heeft me veel pijn gedaan,
maar ook veel geluk gebracht. Wat zal tweeduizendelf
brengen? Voorlopig is mijn lijstje leeg, ik laat het vullen
zoals het komt, want niemand, ook ikzelf niet, kan weten
wat ik komend jaar zal afvinken.

Uitslag vorige stelling:
‘Een verbod op vuurwerk is belachelijk’

Get Out!
Vrijdag 21 januari

Idee voor dichtbij huis? In samenwerking met bioscoop
Circus Zandvoort biedt café Neuf het bekende Movie
Dinner-arrangement aan, bestaande uit een driegangen
diner bij café Neuf en toegang tot de bioscoop van Circus
Zandvoort. Het menu is speciaal voor dit arrangement
samengesteld en bevat meerdere heerlijke keuzes. Kies dus
een film naar keuze. Het arrangement is te koop bij Circus
Zandvoort. Vervolgens reserveert u zelf een tafel bij café
Neuf via 023-5713722 en vermeldt dat het om een Movie
Dinner gaat. Film en diner dienen op dezelfde avond te
worden besteed, de volgorde van het arrangement bepaalt
u zelf. Kijk voor het volledige filmprogramma op www.
circuszandvoort.nl.

Zaterdag 22 januari

Shane Shu is terug! Komende zaterdag in het Patronaat,
aanvang 20.30 uur. Na twee jaar geleden hits te hebben

52% eens
gescoord met de nummers 'The Way She Talks' en 'All On
Me' is hij nu terug met een fris nieuw album: 'Let's Burn
This Town'. Op deze plaat laat Shane duidelijker dan ooit
horen dat hij in de jaren '80 werd gegrepen door popmuziek
en vertaalt dat naar een eigen hedendaags geluid. Luister
maar eens naar de nieuwe single 'Push Me To The Ground'!
Fans van Pet Shop Boys, Hot Chip en Scissor Sisters mogen
dit niet laten liggen. In het voorprogramma niemand minder dan Cirque Valentin. Toegang € 9. www.patronaat.nl.

Zondag 23 januari

Nieuw concept. Een activiteiten- en uitgaanssite, die als
doel heeft om mensen bij elkaar te brengen d.m.v. real life
events. Dit doen ze door het organiseren van een grote
verscheidenheid aan activiteiten. Je ziet foto’s van mensen
die deelnemen aan de activiteiten. Bekijk of je met hen op
stap wilt. Komende zondag, van 19.30 tot 22.00 uur, gezellig
een avondje poolen in Alkmaar. Er wordt gewerkt met een
doorschuifsysteem zodat je aan het eind van de avond met
iedereen hebt gespeeld. Kosten € 15. www.nieuwemensenlerenkennen.nl (onder het kopje activiteiten).

48% tegen

+ "Dat hoort er gewoon bij!"
+ "Het is een internationale traditie, dat kan je toch niet
opeens gaan afschaffen? Gewoon lekker doorgaan met
knallen!"

– "Het zou prima zijn dat verbod. Niet alleen de schade en
rommel is het probleem maar het is gewoon straatterreur"

Nieuwe stelling:

Afgelopen weekend was er een grote vechtpartij in de
Haltestraat. Alle inspanningen van de horecabedrijven en
de gemeente ten spijt, lijkt de sfeer in het uitgaansleven te
verslechteren en de agressie lijkt toe te nemen. Wat vind jij:
moet er een strenger beleid gevoerd worden in Zandvoort, of
valt hier niets aan te doen en is het te wijten aan de ‘verloedering van de samenleving’. Onze stelling deze week is:

‘Het uitgaansleven in Zandvoort
heeft een keurig imago’’
Wat is jouw mening? Mail je reactie naar
stelling@zandvoortsecourant.nl
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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De oplossing staat elders op deze pagina

donderdag 20 januari (vandaag) van 14.30 tot 16.30 uur
van harte welkom in de Bodaan voor een bijzondere Bingomiddag.

korte uitleg over de noodzakelijke inzet en projecten in
Kenia. Speel mee en steun
een goed doel.

deuren van de Blauwe Zaal
open en om 14.30 uur precies starten Edwin, Amber,
Denise en Rowan met een
spetterende Bingomiddag.
De kosten zijn slechts € 4,per persoon inclusief 1 bingokaart. De voorzitter van
de Stichting SOK geeft een

Oplossing Breinbreker
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Recept

Zuurkoolstamppot met stoofpeertjes

Komend weekend gaat het volgens de verwachtingen weer koud worden. De Zandvoortse Courant
heeft dus weer eens een echte winterstamppot voor u maar dan met een ongebruikelijk draai eraan.
We voegen namelijk wat stoofpeertjes en enkele ongebruikelijke ingrediënten toe! Gewoon proberen dus.

Benodigdheden:

De oplossing staat elders op deze pagina

Bewoners, familieleden en andere belangstellenden zijn

Oplossing Kakuro

Recept

Hoofdgerecht voor 4 tot 6 personen.

Vanmiddag Bingomiddag in A.G. Bodaan

De bingo wordt georganiseerd door vier actieve en
sympathieke studenten van
Hogeschool INHolland in
Haarlem. De opbrengst gaat
naar Stichting SOK, een hulporganisatie die zich inzet
voor betere voorzieningen in
Kenia. Om 14.00 uur gaan de

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

9

kookrubriek

KAKURO

1 doosje spekjes van
circa 250 gram,
800 gram zuurkool,
1 kilo kruimige
aardappelen, geschild,

8 stoofperen,
3 eetl. bruine
basterdsuiker,
2 eetl. rinse appelstroop,
snuifje kaneel,

scheutje melk,
klont roomboter,
peper en zout
(als het even kan
uit de molen).

Bereiding:

Schil de peren, haal het klokhuis eruit en snijd ze deze in stukjes. Schil ook de aardappelen en snijd deze ook in stukjes. Bak de spekjes uit. Als de spekjes knapperig zijn
voeg dan een klont boter toe. Voeg de basterdsuiker en de rinse appelstroop toe en
ook de perenblokjes toe, roer het heel goed door. Doe de zuurkool met het vocht erbij
en de kaneel. Laat dit een halfuur stoven en doe zo nodig af en toe wat water in de
pan. Kook in een andere pan de aardappels gaar.
Giet de aardappels af. Giet het zuurkoolmengsel door een vergiet en vang het vocht
op. Stamp de aardappels fijn en doe er een scheutje melk bij. Voeg eveneens wat vocht
van de zuurkool toe. Als de aardappels lekker smeuïg te zijn voeg dan het zuurkoolmengsel toe en stamp alles door elkaar. Breng op smaak met peper en zout uit de
molen. U zult versteld staan van het resultaat. Mocht u er wijn bij willen drinken, dan
is een Pinot Gris uit de Elzas wel heel erg spannend! Eet smakelijk!

Dier van de Week
Dit is Jack, een echt energiebommetje. Hij is ontzettend lief en verzot op
aandacht en spelen. Hij brengt met zijn
gekkigheid echt leven in de brouwerij.
Hij is pas één jaar jong en dat verklaart
natuurlijk zijn speelse karakter. Jack is
gek op andere katten en kinderen maar
soms is hij in zijn spel een beetje pittig,
dus bij hele kleine kinderen
moet men wel voorzichtig
zijn. Of Jack het ook goed kan
vinden met honden weten
we helaas niet, maar het is
een echte allemansvriend
dus het is te proberen. Een
huis met een tuin is wel een
voorwaarde, hij houdt namelijk erg van de buitenlucht. Omdat hij veel en vooral vaak wil knuffelen en spelen
zoekt hij een lieve baas die niet teveel van huis is en hem de juiste dosering
aandacht kan geven. Bent u dit? Ga dan snel eens bij Dierentehuis Kennemerland
langs om Jack op te halen.
Dierentehuis Kennemerland is gevestigd aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort,
tel. 5713888, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie vindt u op http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl.
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

KATTENKWAAD

Nr. 4

Tommy & Polo

Natuurpark Zandvoort: een goudmijn?

Reacties op hertenoverlast overwegend anti-afschot
Er kwamen veel reacties binnen op mijn artikel vorige week over het rapport van de provincie waarin afschot van damherten wordt geadviseerd. De meesten zijn juist blij met de herten. Bart van der Linden heeft een interessante suggestie:
maak van Zandvoort een Natuurpark. Zoals New Forest in Zuid-Engeland, 750 vierkante kilometer natuurschoon met
stadjes en dorpen erin als Lyndhurst en Beaulieu. Daar lopen de paarden, runderen, ezels en schapen gewoon los over de
openbare weg. Een toeristische goudmijn!

Walgelijk

Herten doodschieten is walgelijk en tekenend voor het mensdom. Men dramt over overpopulatie damherten, maar over
de expansie van mensen wordt nooit gesproken. De mens
regeert en manipuleert deze planeet en stelt zichzelf boven
het dierenleven. Dieren hebben óók rechten. Men heeft het
over schade en over 'plaagdieren'. Afschot is in het belang van
jagers. Het rapport is eenzijdig en onbetrouwbaar. Spaar de
herten en spaar de rust van de karaktervolle AWD! - Gemma

Terpstra

Bij mij gaat de mens voor

Als bewoners van de Zuidbuurt hebben wij het hele jaar
door herten in de tuin. Een kennis van ons heeft al eens
een aanrijding gehad: auto total loss. Zelf had ik bijna een
aanrijding toen een hert voorbij rende met een hond achter zich aan. En zo zijn er talloze van dit soort verhalen van
Zandvoorters. We wachten net zolang tot er een aanrijding
met fatale afloop plaatsvindt voordat we maatregelen nemen.
Typisch Nederlands. Zolang het hert geen natuurlijke vijand
heeft, zal de mens de populatie op stand moeten houden.
Dierenbeschermers doen uitstekend werk, maar bij mij gaat
de mens voor. - F. Klaassens

Bestaansrecht

Elke morgen rij ik rond half 7 het dorp uit naar mijn werk. Soms
steken er weleens herten over, maar ik rij heel rustig zodat ik
altijd op tijd kan remmen. Waarom zou anticonceptie bij herten niet mogelijk zijn? Afschieten vind ik niet bespreekbaar. Als
ergens teveel van is, dan moet het dood? Onzin. Deze dieren
hebben bestaansrecht, net als wij. - Celia Bier

Vóór afschieten

Wij vinden het risico van ongelukken, de schade aan onze tuin
en de verontreiniging van de straten onacceptabel. Wij hopen
dat het nieuwe hek hoog genoeg blijkt te zijn om de herten
tegen te houden. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn,
dan zijn wij vóór afschieten. - Fam. A. Jenje

Hertenpoep

Gisteravond - ondertussen normaal geworden - weer herten
in de straat (Dr. De Visserstraat). Wij vinden het nog steeds
prachtig, alleen de hertenpoep op de stoep gaat een beetje
vervelend worden. Misschien dat de gemeente daar iets meer
aandacht aan zou kunnen besteden. - Joke Rijnders

Prachtige dieren

Woensdagmorgen 9 uur. Voor mijn huis liggen alle bloembakken ondersteboven en vrijwel alle planten zijn weg. Wie doet
er nu zoiets? Dan komen de daders in beeld. Vanaf Bouwes
lopen twee prachtige damherten met indrukwekkende geweien over de boulevard. Ineens is de schade niet meer zo
erg. Wij mensen hebben het leefgebied van vele ‘wilde’ dieren
ingedamd. Dat geeft ons ook de verantwoordelijkheid om
deze dieren te helpen indien noodzakelijk. In godsnaam, doe
iets om deze prachtige dieren een dierwaardig bestaan te
garanderen. - H.P. Sligte

Niet schieten, maar genieten

Ik woon nu 7 jaar aan de duinrand van Zandvoort en mijn gezin
geniet elke dag van al het wild dat rond ons huis loopt. Waar
in Nederland kan je gegarandeerd grootwild zien? Ik heb op
de Veluwe nog nooit wild gezien zonder dat je je in een gluurhut moest verstoppen. Van de 15.000 Zandvoorters hebben
slechts 115 inwoners een petitie ondertekend tegen hertenoverlast. Ik kom gelukkig steeds meer natuurliefhebbers tegen die
Zandvoort als een nieuw Natuurpark zien. Misschien moeten
B&W ook eens na gaan denken over deze benadering, volgens
mij zit daar zoveel geld in dat de incidentele schades erbij in
het niet vallen. - Bart van der Linden

Hert op mijn motorkap

Vorig jaar februari in Bentveld om 08.00 uur in de morgen, dus
nog in het donker, staken meerdere herten over. Eén hert lag op
mijn motorkap; ik reed nog geen 40 km. Auto beschadigd. Een
paar weken later op de Duinlustweg: twee herten staken over
en één hert weer op mijn auto, ook weer schade! Middernacht,
Haarlemmerstraat. Zeven damherten gingen voor mijn auto
staan. Ik heb een kwartier geprobeerd om ze weg te jagen!
- Cocky van Kalmthout

Zeldzaam gezicht

‘s Nachts rond drieën kijk ik vaak uit het raam. Er staan geregeld
wel vier of vijf herten in de voortuin. Hun poten op de bielzen en
smullen maar. ‘n Zeldzaam gezicht! Ik heb mijn voortuin al op
de ontstane situatie ingesteld. Geen hyacinten en winterviolen
meer. De kaalgegeten heggen groeien in het voorjaar weer snel
aan. Ik heb mijn nicht in Afrika mijn foto’s opgestuurd. Ze vindt
het zo bijzonder dat de herten hier door de straten lopen; bij
haar moet je een paar uur in de bus zitten om herten in het
Krugerpark te bewonderen. - Thea Koper

Polo lig te slapen op de bank

Trouwe lezers hebben op deze
plek al kennisgemaakt met
Macavity, de vrolijke doerak
die eerst onze buurkat was,
maar die zijn koffertje pakte
en bij ons introk. And then there were three, om maar eens
de titel van een oude elpee van
Genesis te citeren. Alleen werd
Genesis steeds kleiner, terwijl
onze Cats steeds meer leden
kregen. Want we hadden al
twee katten. Hoe we daaraan
kwamen, is een verhaal apart.
Toen onze vorige kat Gijs was
overleden besloten we voorlopig even geen nieuwe kat
meer in huis te nemen. Laat
staan twee! Maar dat liep
dus anders. Gijs was net een
paar dagen dood toen ik de
op deur van de dierenwinkel
op de Grote Krocht een noodkreet zag hangen: “Help! Wij
zijn Tommy & Polo, we zoeken
een tehuis, en willen bij elkaar
blijven.” Telefoonnummer opgeschreven, en thuis tegen
mijn vrouw gezegd: we kunnen deze katten helpen, laten
we gaan kijken. Zo gezegd, zo
gedaan. Bij het opgegeven
adres aangekomen zagen
we een mooi katje achter het
raam zitten. Mijn vrouw Petra
is een liefhebber van grote
katten, model theemuts. Dus
toen ze hem zag zitten, zei ze:
als ze allebei zo zijn, dan hoef
ik ze niet. Eenmaal binnen zag
ze Tommy, en ze was op slag
verliefd. Het was nog niet zo

eenvoudig om Tommy te
zien, want als er vreemden
binnenkwamen, dook hij altijd onder de dichtstbijzijnde
bank of stoel, zo vertelden
zijn eigenaren. Petra ging
op haar knieën op de grond
zitten en probeerde Tommy
naar zich toe te lokken. Tot
stomme verbazing en ontroering van zijn baasjes liet
hij zich door haar aanhalen. De liefde op het eerste
gezicht was wederzijds. Er
was geen weg meer terug,
Tommy en Polo zouden onze
katten worden. Die beslissing werd door het lot nog
eens extra bezegeld toen het
zoontje des huizes Gijs bleek
te heten. Blijkbaar moest het
dus zo zijn.
Een paar dagen later zijn we
het duo gaan halen. Toen
we ze thuis loslieten, doken
ze onder het logeerbed op
zolder om er dagenlang niet
meer onder vandaan te komen, zo bang waren ze. Lang
verhaal kort: we zijn nu jaren
verder en ‘de jongens’, zoals
wij ze altijd noemen, zijn
superaanhankelijk en dolgelukkig. Het verbaasde ons
dan ook dat ze een paar jaar
later die kleine asielzoeker
Macavity zo makkelijk accepteerden, en zonder al teveel
irritaties en territoriumdrang
een stukje inschikten. Daar
kunnen wij als mensheid nog
wat van leren!

Tommy ligt lekker op de keukentafel
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Gemeentelijke publicatie week 03 - 2011

Meer informatie over het afsluiten van abonnementen volgt.

Vergadering college

De vastgestelde tarieven gaan per direct in en zijn ook te vinden in de parkeergarage en op de website van de gemeente
Zandvoort.

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

Bekendmaking Wet Milieubeheer

De Milieudienst IJmond maakt namens het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend:

Verleende milieuvergunning

• Gemeente Zandvoort, een tijdelijke vergunning voor een
periode van vijf jaar, ingevolge artikel 8.17 Wet milieubeheer
voor een zanddepot, gelegen aan de Burgemeester van Alphenstraat ong. te Zandvoort.

Inzage

De milieuvergunning ligt van 21 januari tot 4 maart 2011 ter
inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis en bij de Milieudienst IJmond.

Beroep en voorlopige voorziening

Tot 4 maart 2011 kan tegen de vergunning door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA,
Den Haag. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen
beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingediend tegen de ontwerpvergunning.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 25 januari 2011 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
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen van 14 december 2010
- Hamerstukken:
a. Bestemmingsplan Brandweerkazerne
b. Voortzetten startersregeling Zandvoort
c. Aanpassing OZB tarief 2011 op basis van definitieve
WOZ waarden
d. Goedkeuring begroting openbaar onderwijs 2011
e. Benoeming nieuw bestuurslid Stichting Openbaar
Primair Onderwijs Zuid
- Afvalstoffenverordening 2011
- Onderzoek bestemmingsplan Centrum
- Sluiting

Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325,
1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38
88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

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

Tarievenblad LDC-parkeergarage

Commissie Projecten en Thema’s

Algemene informatie Milieudienst IJmond

In de vergadering van 4 januari 2011 heeft het college van
burgemeester en wethouders het tarievenblad voor de LDCparkeergarage vastgesteld.
Het uurtarief van de parkeergarage is € 1,90. Na het inrijden
van de parkeergarage kan tijdens betaaltijden binnen 15 minuten gratis worden uitgereden. De openingstijden voor bezoekers zijn van maandag t/m zondag van 8:00 uur tot 22:00
uur. De betaaltijden zijn van 10:00 uur tot 20:00 uur. Uitrijden
kan 24 uur per dag.
Bewoners in het LDC-complex nemen, gekoppeld aan hun
woning, een verplicht parkeerabonnement af voor de parkeergarage. Deze tarieven worden via de projectontwikkelaar
gecommuniceerd.
Ook voor andere belangstellenden is er de mogelijkheid om
abonnementen af te nemen. De tarieven voor een abonnement
van minimaal drie maanden zijn:
- € 1.240,00 per jaar voor een zwerfplek voor 5 dagen per week
(€ 103,33 per maand);
- € 1.652,00 voor een zwerfplek per jaar (€ 137,67 per maand);
- € 3.305,00 voor een vaste plaats per jaar (€ 275,42 per maand).

De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 26 januari
2011 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 16 december 2010
- Vaste agendapunten
- Onderwerpen onderzoeksplan 2011 Rekenkamer Zandvoort
- Startnotitie Deltaplan Verblijfstoerisme
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan
zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen onderwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken,
moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De
aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn voor een vergadering die de woensdagavond daarop
wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente

Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of
per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het
raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een
aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en
liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn
te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies >
Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.
De commissievergadering is op internet live te volgen via de
gemeentelijke website.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Van Lennepweg 53, verwijderen asbesthoudend materiaal,
ingekomen 11 januari 2011, 2011-VV-007.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Louis Davidsstraat 1, plaatsen van een hekwerk (wijziging op
bouwvergunningen 2008-131Rv1e fase en 2009-219Rv2efase),
verzonden 10 januari 2011, 2010-VV-016.
- Louis Davidsstraat 16b, slopen toiletgebouw en luifel busstation, verzonden 13 januari 2011, 2011-VV-002.
- Hogeweg 45, plaatsen van een nieuw kozijn, verzonden 13
januari 2011, 2010-VV-035.

Bentveld:

- Bramenlaan 1, het verwijderen van asbesthoudend materiaal,
verzonden 10 januari 2011, 2010-VV-027.

Bezwaarschriften

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

basketbal

basketbal

- heren

Geen schijn van kans voor Lions heren
De heren van The Lions hebben zaterdag geen schijn van

kans gehad tegen het Amsterdamse SVU, de ‘angstgegner’
en mede promovendus van het vorige seizoen. Slechts een
vijftal Zandvoortse spelers was naar het sportcentrum van

de VU Amsterdam gekomen om, naar later bleek, zich naar
de slachtbank te laten voeren. De gastheren speelden met

onze plaatsgenoten en wonnen met 111-35, een behoorlijke
orenwassing derhalve.

Allereerst kon trainer/coach
Dave Kroder wegens zijn
werk niet aanwezig zijn en
moest zijn assistent Bart van
der Storm zijn spelerskledij
aantrekken om überhaupt
de wedstrijd te kunnen laten
beginnen. Bij basketbal moet
men een wedstrijd minimaal
met vijf spelers beginnen,

anders wordt er niet gestart.
Dan is de wedstrijd sowieso
verloren verklaard en volgt er
een boete.
Van der Storm: “Het was een
regelrechte ramp, deze wedstrijd. Diverse spelers konden
niet aanwezig zijn, waaronder
de invallende junioren die

zich vlak voor de wedstrijd
afmeldden. Ook Dave, die in
Noorwegen was, kon helaas
niet aanwezig te zijn. Deze
omstandigheden zorgen ervoor dat wij niet in staat waren om SVU enige tegenstand
te bieden.”
Het is dat Marvin Martina
aanwezig was, anders was de
nederlaag nog desastreuzer
geweest. Martina maakte 24
van de 35 punten, de rest werd
over de andere vier spelers
verdeeld. Komende zaterdag
spelen de heren in de Korver
Sporthal om 18.30 uur tegen
Brothers & Sisters, dan zal er
toch echt uit een ander vaatje
getapt moeten worden.
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- dames

Dames basketballers winnen wel van SVU
Waar de heren van The Lions door een incompleet team
niets in de melk te brokkelen hadden tegen SVU, waren de
dames van het Lions tegzen het damesteam van de Amsterdamse studenten wel instaat om de ongeslagen status
van de afgelopen tijd te handhaven. Met een mooie 41-67
overwinning gingen de twee wedstrijdpunten mee naar
Zandvoort.
“Met de dames wonnen
we gelukkig wel van SVU
en behoorlijk fors zelfs, 4167. Ik heb, gezien het beeld
van de wedstrijd, heel veel
kunnen wisselen. Op een
gegeven moment had ik
bijna al mijn vijf startende
dames op de bank zitten.
Dat gebeurt niet zo vaak”,
vertelde coach Bart van der

Storm na afloop.
Lions speelde met de tegenstandsters zoals zij
wilden. Een strakke verdediging en snelle aanvallen via
onder andere Martine Loos
en Tessa de Boer, zorgden
ervoor dat Van der Storm
voldoende ruimte had om
ook zijn bankspeelsters wat

meer speelminuten te gunnen. De coach besloot zijn
commentaar dan ook met
de opmerking: “Het was
weer een leuke wedstrijd
met een strakke verdediging en een frisse aanval.
Veel dames hebben dan
ook veel kunnen spelen.”
Topscores aan Lions-kant:
Martine Loos, 22; Tessa de
Boer, 13; Wendy Bluijs en
Sabine Dijkstra (met 2 driepunters) ieder 12 punten.
Komende zaterdag, 22 januari, spelen de dames om
14.30 uur in IJmuiden tegen
de huidige lijstaanvoerder
Akrides uit IJmuiden-Oost.
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biljarten

handbal

Team Oomstee verliest nipt
Het eerste driebandenteam van café Oomstee heeft een nipte nederlaag geleden tegen het team van de Romein. Op het

laken van café Oomstee werd het 9-12 voor de Haarlemmers.

Henk Kinneging aan stoot

Met name de eerste ronde
was bijna desastreus te noemen voor Oomstee. Zowel
kopman Henk van der linden
als uitbater Ton Ariesen en
derde man Henk Kinneging
moesten de overwinning
aan hun tegenstanders laten. Door de vrij ingewikkel-

de puntentelling konden de
drie Zandvoortse spelers toch
elk een punt meenemen. De
meeste tweede partijen daarentegen werden met goed
spel in eigen hand gehouden.
Van der Linden kon in zijn
eerste partij tegen Ton Claus

geen goed doen. Zijn tegenstander moest er maar 7 maken en hij verloor dan ook, ondanks zijn hogere score, met
12-7. Ook Ariesen verslikte
zich en had niet meer dan
één carambole gemaakt toen
tegenstander Henk de Vries
(7) al uit was. Kinneging was
goed op dreef maar kwam
toch tegen Adri Hendrikson
twee carambole te kort om
een remise af te dwingen.
De tweede ronde werd een
inhaalwedstrijd voor de
Zandvoorters. Van der Linden
won met gemak met 16-4 en
Ariesen vermorzelde De Vries
met 9-2. Alleen Kinneging
kon, ondanks de nastoot,
opnieuw net geen remise
afdwingen (6-6) waardoor
de gasten met een 9-12
overwinning terug naar het
Haarlemse gingen.

bridge
Derde competitieronde ZBC
Op woensdagavond zijn de geijkte winnaars Tiny Mole-

naar/Wim Brandse deze derde ronde met 10% verschil
duidelijk afgetroefd door Wout Bakker en Ko Luijkx. Mar-

greet Paap/Hans Hogendoorn finishten keurig op de derde

plaats. Aangezien de animo om te bridgen op de woensdagavond lijkt te verschuiven naar de donderdagmiddag

dienen de drie lijnen meer in evenwicht te komen, waardoor uit de A-lijn helaas vier paren moesten degraderen.
Dit ten faveure van drie paren uit de B-lijn, zijnde Tineke
Sikkens/Monique van Zanten,
nipt voor Renate Koper/Loes
Verburg en Cor de Fost/Mieke
Kleijn. De C-lijn gaf een duidelijke overwinning te zien voor
Jaap Anderson/Roel Bosma,
die samen met Els Berndsen/
Yvonne van Wanrooy en
Laura van der Storm/Cor van
Jaarsveld naar de B-lijn promoveren. Over het laatste
paar mag vermeld worden dat
Laura op de laatste avond als
enige zeven sans (echt uitzonderlijk, red.) uitbood en dit ook
maakte; een spel dat menig
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speler hoog op zijn verlanglijstje heeft staan!
Dat de winnaars in de A-lijn op
de donderdag opnieuw Dick
Polak/Martin Vergeest zijn,
zal geen verrassing zijn. Zij
werden op korte afstand gevolgd door Lavina Bosschert/
Bart Overzier, die met zeer
regelmatige uitslagen knap
de tweede plaats wisten te
veroveren. Ook hier wisten
Hogendoorn/Luijkx op de
derde plek te eindigen. Vier
paren spelen in de komende
ronde een lijntje lager en hun
plaatsen worden ingenomen

door Nancy & Theo Noijen,
Margriet Busscher/Rita
Fluitsma, Raks Rudolphus/Tet
Versteege, evenals Ton Effern/
Joop Engelkes. Met een verschil van bijna 25% konden
Gerard de Poel/Walter Dick
in de C-lijn ruim voorblijven
op Ans Gelsing/Fred Henrion
Verpoorten, Rita Kanger/
Leny Smit en Betty Beijer/
Miep van Duijn. De beloning
voor deze vier paren is in ieder geval zes ronden spelen
in de B-lijn. In de D-lijn was
het eveneens duidelijk welke
paren mochten promoveren:
Estella Buurman/Alien den
Heijer, Jennes Daniëls/Wil van
Teeseling, Simon van de Geer/
Nelly Singerling en Gonny
Mul/Nanning de Wit.
Over een paar weken zal de
bridgeclub afscheid moeten
nemen van het altijd gezellige
Gemeenschapshuis en wordt
de verhuizing naar het nieuwe onderkomen in het Louis
Davids Carré een feit.

Slechte start leidt toch tot winst
Hoewel de start van de handbaldames van ZSC in Weesp
tegen WeHaVe 3 niet al te best was, wonnen onze plaats-

genotes toch met 10-13. Vooral een sterke tweede helft was
debet aan deze mooie winst.

Martina Balk (archieffoto)

ZSC-trainer/coach Sven
Heller mistte Charissa
Koning, Daphina van Rhee,
Joelle Vos en doelvrouw
Angela Schilpzand die met
haar eigen team moest aantreden. Een aantal gevoelige
aderlatingen. Daarnaast was
in Weesp sprake van een
clubarbiter die erg graag
wenste dat de thuisploeg
met de winst zou gaan strijken. Het was dermate irritant dat Heller zich verbaal
te buiten ging en al in de
eerste helft naar de tribune

werd verwezen. Speelster
Martina Balk reageerde na
afloop als volgt: “Het begin van de wedstrijd was
niet zo sterk van onze kant.
Bovendien hadden we weer
eens een thuisfluiter en werden er aan ons adres behoorlijk wat gele kaarten en een
twee minuten tijdstraf uitgedeeld. Sven, onze coach,
liet zijn ongenoegen over
het fluiten blijken en werd
naar de tribune gestuurd
waardoor we het laatste
deel van de eerste helft en

de tweede helft geen coach
op de bank hadden.”
De gang van zaken zorgde
ervoor dat Zandvoort bij
rust met 7-6 achterstond,
uiteraard een niet onoverbrugbare achterstand. Ge
durende de tweede helft
herpakte ZSC zich en door
beter verdedigen en zeer
snelle aanvallen konden
de Zandvoortse dames een
voorsprong opbouwen,
mede door drie van de vier
strafworpen te benutten.
De tegenstanders werden
moe waar Zandvoort van
profiteerde. Tegen het einde
van de wedstijd probeerde
WeHaVe nog het een en ander te forceren maar standin doelvrouw Lucia van der
Drift weerde zich uitstekend.
Een mooie 10-13 overwinning was het gevolg.
De eerstvolgende wedstrijd
voor de dames van ZSC is
komende zondag om 11.05
uur in de Korver Sporthal tegen het op de tweede plaats
staande Zeeburg 2. Scores
ZSC: Romena Daniëls, 5; Laura
Koning en Martina Balk, 3;
en Asia El Bakkali en Naomi
Kaspers ieder 1 doelpunt.

Nieuw bestuur voor SV Zandvoort
Afgelopen zaterdag maakte Hans Hogendoorn, voorzitter
van SV Zandvoort, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de voet-

balclub bekend dat er in februari een geheel nieuw bestuur
aan een extra Algemene Ledenvergadering voorgesteld zal
worden. Hij gaat ervan uit dat dit ook door de vergadering
aangesteld gaat worden.

Voorzitter Hans Hogendoorn kondigt zijn afscheid aan

Hogendoorn keek vooral
vooruit en wilde niet terugkijken, alhoewel het bestuur
onder zijn leiding toch behoorlijk wat zaken voor elkaar had gekregen. Hij was
erg blij met het voor te stellen nieuwe bestuur, mede
omdat hij al had aangegeven
dat het zijn laatste van de
drie jaar voorzitterschap zal
zijn. “Meestal is het moeilijk
om nieuwe bestuurders te
vinden maar door het werk
van twee leden staat er een
geheel nieuw bestuur klaar”,
aldus de voorzitter. “Namen
noem ik niet maar op 7 februari weten jullie meer”,
sloot hij af.
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kunstschaatsen

voetbal
SV Zandvoort verslaat koploper
Wat eigenlijk niemand van tevoren verwachtte, is toch gebeurd. Een fanatiek en hard
werkend SV Zandvoort heeft koploper DVVA een gevoelige nederlaag bezorgd. In de Amsterdamse Watersgraafmeer wonnen onze plaatsgenoten met 1-3.

Schot van Max Aardewerk

Vooraf, bijna standaard, weer
een aantal spelers die niet
aanwezig waren. Twee spelers waren door de arbiter
van dienst uitgesloten van
deelname. Dat laatste kwam
door persoonlijke laksheid
omdat de club al een aantal
maanden had aangegeven
dat de spelerspassen van de
beide bewuste spelers dreigden te verlopen. Het simpel
op tijd aanleveren van een
pasfoto had alle ellende
kunnen voorkomen maar de
beide heren kwamen te laat
en dus kon de club op het
moment van spelen niets
meer voor ze doen. Trainer
Pieter Keur mistte ook nog
eens keeper Boy de Vet, die
overigens opnieuw meer dan
uitstekend werd vervangen

door Jorrit Schmidt, Remko
Ronday en Billy Visser.
Zandvoort begon frank en vrij
aan de wedstrijd en creëerde
zelfs een aantal mogelijkheden. De thuisclub echter was
ook niet echt ongevaarlijk
waardoor er over en weer een
aardige wedstrijd ontstond.
Tot de 21e minuut, toen kreeg
Maurice Moll, die gedurende
de hele wedstrijd zeer hard
werkte, het op zijn heupen
en passeerde een tweetal
gastheren. Totaal niet zelfzuchtig, wat nog wel eens bij
hem wil ontbreken, speelde
hij Jurjen Mans in de diepte
aan die op magistrale wijze
Michel de Haan, die eindelijk
weer tot spelen in staat was,
bediende. Al glijdend kon de

Zandvoortse aanvoerder met
links de bal achter de verbouwereerde DVVA-goalie schuiven, 0-1. Hierna nam de druk
op de Zandvoortse verdediging toe maar deze hield wel
stand. Zandvoort was zelfs
in staat om regelmatig voor
het doel van DVVA te komen,
wat in de 39e minuut leidde
tot een doelpunt dat bijna
een kopie was van de eerste
goal. Ditmaal was het Patrick
van der Oord die via een rare
schuiver de bal voor kreeg.
Moll was er als de kippen bij
om, eveneens met de linker
voet, het leer achter doelman
Daan Waleson te schuiven.
Na rust een uiteraard aandringend DVVA dat echter,
ondanks een aantal lange

mensen voorin, niet bij
machte was om Zandvoort
enige schade aan te richten.
Moll teisterde de paal maar
was helaas niet fortuinlijk.
Later, met nog luttele minuten te gaan, was het opnieuw
De Haan die met een wereldgoal zijn ploeg in veilige haven wist te leiden. Vanaf de
middellijn kreeg hij de bal
lekker op hoogte en zonder
na te denken haalde hij verwoestend uit. De bal steeg en
steeg en steeg en door de vrij
straffe wind zeilde het kleinood over de keeper, perfect
in de kruising. DVVA kon vlak
voor tijd, door miscommunicatie binnen de Zandvoortse
verdediging, nog de 1-3 aantekenen, maar verder konden
de gastheren geen potten
meer breken. Zandvoort won
een prima wedstrijd en stijgt,
mede door de andere uitslagen, één plaats op de ranglijst en staan nu zevende.
Komende zaterdag speelt
SV Zandvoort om 14.30
uur thuis tegen Castricum,
dat zaterdag in eigen huis
met 4-3 van Voorland won.
Overige uitslagen 2e klasse A:
Overbos – Jong Hercules: 2-0;
Monnickendam – Haarlem/
Kennemerland: 2-2; Aalsmeer
– Hellas Sport: 3-2: TOB – ZOB:
3-2 en Amstelveen – AFC
werd afgelast.

zaalvoetbal
Beide zaalvoetbalteams verliezen in slotfase
Zowel SV Zandvoort als Zandvoort Noord hebben afgelopen vrijdagavond hun wedstrijd met 1 doelpunt verschil
verloren. In de Korver Sporthal verloor SV Zandvoort met
8-9 van ZOG en Zandvoort-Noord speelde tegen ‘angstgegner’ United/DAVO en verloor met 5-6.
ZOG speelde lange tijd in het
kielzog van SV Zandvoort en
de wedstrijd ging dan ook gelijk op. Tot aan 5-4 wisten onze
plaatsgenoten steeds een
voorsprong op de Haarlem

mers te nemen. Na de rust
hadden de bezoekers het betere van het spel. Zandvoort
hield het lang vol, maar in de
slotfase was ZOG toch sterker
en won het met 8-9.

Zandvoort-Noord

Bij Zandvoort-Noord kwam
United/DAVO, met Jeffrey
van As in de gelederen, op
bezoek. In de uitwedstrijd tegen de Haarlemmers, kreeg
de ploeg van coach Marcel
Paap eerder dit seizoen stevig
klop. Zandvoort-Noord miste
vrijdag spelers als Nigel Berg
en Jordi Joachim. Toch bleek
Zandvoort-Noord een redelijke voorsprong te nemen. De
tussenstand bij rust was 3-0.

In de tweede helft zorgde een
benutte strafschop van de
gasten voor een ommekeer in
de wedstrijd. Langzaam verloor de Zandvoortse ploeg de
grip op de wedstrijd en kwamen de gasten er steeds beter in. Bij 3-3 wist ZandvoortNoord zich nog twee keer
op te richten en even uit te
lopen, maar telkens wisten
de bezoekers de stand gelijk
te trekken. Bij 5-6 was het gedaan voor de thuisploeg.

Zandvoorter NK
kunstschaatsen
Michel Tsiba (12) is onlangs, voor de tweede keer, Neder-

lands Kampioen kunstschaatsen geworden in de categorie debs heren tot en met 12 jaar. Michel is ondertussen 13

geworden en zit op de Kennemer Lyceum in Overveen in
brugklas HAVO/VWO.

Michel met zijn coach Irina

Om zijn doel te bereiken,
kampioen van Nederland te
worden in de categorie senioren in de hoop verder naar
de EK, WK en uiteraard naar
de Olympische Spelen te
worden uitgezonden, rijdt hij
4 keer per week naar Breda
en Zoetermeer en in de zomerperiode zelfs naar Den
Bosch om te kunnen trainen.
Hij reist per week ongeveer
12 uur met de trein. Michel:
"Ik zou heel graag veel meer
willen trainen, maar helaas is
het niet echt mogelijk omdat
ik ver van de ijsbanen woon
waar ik trainen kan onder de
begeleiding van een deskun-

dige coach. Gelukkig heb ik
goede begeleiding van mijn
school en daardoor kan
ik nog steeds school met
schaatsen combineren. In
de zomervakantie train ik
meestal door en zelfs af en
toe meer en ga ik ook met
schaatskampen mee in het
buitenland. Op dit moment
ben ik me aan het voorbereiden aan de Kempen Trophy
2011 in Turnhout (B) waar ik
naartoe word uitgezonden
door de KNSB om Nederland
te vertegenwoordigen in de
categorie Novice Advance
heren tot en met 15 jaar”, vertelt onze dorpsgenoot trots.
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voetballers zet
zich voort

Ze zijn bekend: de Evenementen van het Jaar 2010

De dames van Spinning on the Beach

Dirigent Arno Westenburger namens de Korendag

Vorige week vrijdag zijn tijdens een meer dan geanimeerde avond de Evenementen van

het Jaar 2010 in de Haven van Zandvoort bekend gemaakt. Een drietal Zandvoortse prominenten, Wim Buchel, Klaas Koper en burgemeester Niek Meijer, kregen de eer om de
prijswinnaars aan te kondigen en te huldigen.
De verkiezing van de Eve
nem enten van het Jaar
2010 was in handen van
de Zandvoortse Courant
in samenwerking met de
gemeente Zandvoort. De
lezers van deze krant had
den in eerste instantie een
aantal evenementen in drie
categorieën aangedragen en
daaruit kon via e-mail of via

het invullen van een bon in
de krant de eigen keuze ge
maakt worden. Veel e-mails
maar ook ingevulde bon
nen mocht de Zandvoortse
Courant ontvangen, hetgeen
aangeeft dat dit soort zaken
toch binnen de Zandvoortse
gemeenschap leeft.
Tijdens een goed georga

De Mannetjes
Evenement
v/h jaar 2010

‘En de winnaar is’

In de categorie Sport ging
de prijs naar ‘Spinning on
the Beach’. Namens de or
ganisatie nam een trotse

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

De NIEUWE
ZONNEBRILLEN
van RAY-BAN, PRADA,
BVLGARI, VOGUE en
D&G zijn al binnen
bij SEA OPTIEK!
graag tot ziens,
Michel & Anita

‘De uitreiking was al een
evenement op zich!’

niseerde en druk bezochte
bekendmaking in het jaar
rondpaviljoen De Haven van
Zandvoort, met onder ande
re uitstekende muziek van
het kwartet Sanne Mans,
werden de winnaars in drie
verschillende categorieën
bekendgemaakt. Buchel
(Sport), Koper (Cultuur)
en als laatste Meijer (Al

gem een) werden daarin
verbaal gesteund door de
nieuwe dorpsomroeper
Gerard Kuijper. Tussen de
bedrijven door verzorgde
folklorevereniging De Wurf
een kledingschouw. Bege
leid met tekst en uitleg van
Bob Gansner werd diverse
Zandvoortse kledij uit vroe
ger jaren getoond.

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

Familie Lemmens van Culinair Zandvoort

Marja Spierieus de oorkon
de in ontvangst. Zij dankte
vooral de support die het
evenement krijgt van de
sponsoren. Winnaar in de
categorie Cultuur werd de
Korendag. Uitermate trots
waren ook zij, want voor
het organiserende koor The
Beachpop Singers is het nu
dubbel feest. Behalve deze
prijs vieren zij dit jaar ook
hun eerste lustrum. “We
hebben als thema voor ‘car
naval’ gekozen en dat biedt
natuurlijk genoeg mogelijk
heden voor een groots feest”,
meldt een lid van het koor.
Tot slot mocht Zandvoorts
eerste burger Niek Meijer
het Evenement van het
Jaar 2010 in de categorie
Algemeen bekend maken.

Niet geheel onverwacht
meldde hij dat Culinair
Zandvoort winnaar was ge
worden in deze categorie.
Het initiatief van de familie
Harry Lemmens, ter gelegen
heid van het 25-jarig bestaan
van hun administratiekan
toor, heeft afgelopen zomer
een tweede editie gekregen
en is nu al niet meer van de
Zandvoortse evenementen
kalender te halen.
Veel van de aanwezigen
hadden zich ook ingeschre
ven voor het uitstekende
drie gangen diner, ver
zorgd door chef Hans van
Honschoten van De Haven
van Zandvoort, waardoor het
nog lang gezellig druk bleef
in het strandpaviljoen.

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Vanaf 4 februari is het gemeentehuis
op vrijdagmiddagen niet meer telefonisch
bereikbaar op het centrale nummer.

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

1

waterstanden

in memoriam
Willem Bluijs
25 januari 2010

het hele jaar geopend
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en

25 januari 2011

een unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten,
bedrijfsuitjes, trouwen, recepties en andere feesten.

We have the right to remember you !
Voor reserveringen bel

Phoenix

Lieve pap,
ik jouw dochter,
jij mijn vader,
zo speciaal......
ik mis je zo! Jeannette

023 - 571 57 07

Kijk ook eens op www.clubnautique.nl

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

Pap, het gaat goed met ons
we missen je enorm xxx
Marco, Rina, Nanousha

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.

Lieve Opa,
Nog steeds kan ik niet beseffen,
dat ik jou nooit zal aantreffen,
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Word ook bekend als ondernemer in Zandvoo

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

het missende gevoel laat
nog steeds mijn tranen stromen,
beelden van jou komen terug in mijn dromen,
je bent al een jaar weg,
ik voel me nog steeds verward,
niet meer op deze aarde,
maar je leeft verder in mijn hart.

Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...

~ 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

Liefs Marielle

Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

Schrijf u nu in voor onze
Nieuwsbrief!

Zandvoort in Bedrijf.nl voor een ondernemend Zandvo

2009

29 Januari

2011

15 januari - 21 januari 2011

ZIB - ZIB-20101027-1.indd 1

Geboren:

Sofie Trijntje, dochter van: van Bavelgem, Ronald Christiaan
en: Cocu, Nancy.

Lieve Martin
Alweer twee jaar uit ons leven
er gaat geen dag voorbij niet aan jou te denken
Wij missen je nog elke dag
Nooit zullen we je vergeten

Ondertrouwd:

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Nelly, Michel en Henneke, Jaap, Linda †, Lexi, Nicky

Geregistreerd Partnerschap:

Horsmans, Franciscus Anna Joseph en: Schmidt, Adèle.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

kerkdiensten -

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur mevr. Drs. J.C.H. Aalders
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Heer P. vd. Smaal
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
2

burgerlijke stand

a.s. zondag

van der Valk, Johannes Hendricus en: Rodriguez Bonilla,
Isabel.

Overleden:

Junger, Anne Marie, oud 47 jaar.
Akersloot geb. Koster, Trijntje, oud 85 jaar.
Karper geb. van der Beek, Alida Johanna, oud 86 jaar.
van Meurs, Willy, oud 81 jaar.
Salomons, Willem Harm, oud 67 jaar.

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

januari
27 Bar Battle - ‘The Caribbean Girls’ in Laurel & Hardy,
aanvang 20.00 uur

28 Karaoke en talentenjacht - Start van de
maandelijkse voorronden. Café Oomstee , aanvang 21.00 uur

28 Smartlappen en levensliederen - met Gerard Bosman
op de accordeon. Café Koper, aanvang 21.00 uur

29 Raad-je-Plaatje - Neem het op tegen Team ZFM. Café Fier,
aanvang 20.00 uur

30 Mega 70’s Disco Party - Wapen van Zandvoort,
aanvang 16.00 uur

februari
1 Cinema Nostalgie - ‘De Jantjes’ in Circus Zandvoort,
aanvang 13.30 uur

6 ‘4 uur’ van Zandvoort - Circuit Park Zandvoort

Open huis
Wim Gertenbach College
Dinsdag 1 februari heeft het Zandvoortse Wim Gertenbach
College open huis voor potentiele nieuwe leerlingen/brugklassers. Het Wim Gertenbach College is een middelbare
school voor VMBO theoretische leerweg.
De potentiele leerlingen
en hun begeleiders krijgen
over allerlei zaken informa
tie van de docenten en van
de huidige leerlingen. U
kunt ook informatie krijgen
over dyslexie of een ‘les van

de toekomst’ meemaken. U
wordt ontvangen met een
kopje koffie of thee en er zal
waarschijnlijk ook nog wel
iets bij geserveerd worden.
Het open huis is van 19.00
tot 21.00 uur.

Politiek verslag

Raadsvergadering d.d. 25 januari

Zandvoort finishplaats voor Olympia’s Tour
Zandvoort zal op 18 mei aanstaande als finishplaats fungeren voor een etappe van Olympia’s Tour, de grootste etap-

pewedstrijd voor wieleramateurs in Nederland. Dat maakte
wethouder Andor Sandbergen bij aanvang van de eerste
raadsvergadering van 2011 bekend. De wethouder wil de be-

nodigde gelden, circa € 25.000, trekken uit het Casinofonds.
De koers is in 1909 ontstaan
uit de wielrenclub Olympia
uit Amsterdam en heeft
grote namen voortgebracht.
Onder ander Zandvoorter Roy
Schuiten (1974), Cees Priem
(1971) en Servais Knaven (1992
& ’93) wisten de koers op hun
naam te schrijven. Zandvoort
zal op 18 mei aanstaande als
finishplaats functioneren.
Hoe het traject naar en door
Zandvoort gaat voeren, wordt
later nog bekend gemaakt.
En dan was er uiteraard nog de
nodige politiek, alhoewel de
agenda vrij ‘simpel’ was. Een
aantal hamerstukken, waar
onder de goedkeuring aan
de begroting van de stichting
Openbaar Onderwijs ZuidKennemerland (STOPOZ), en
twee bespreekstukken: de

Afvalstoffenverordening 2011
en het onderzoek dat volgens
het college nodig is om een
nieuw bestemmingsplan
Centrum te kunnen maken
en dat minimaal € 135.000
gaat kosten.
GBZ had tijdens de commis
sievergadering al aangegeven
dat handhaving van de afval
stoffenverordening moeilijk
zal worden. “Als ik mijn thee
zakje weg wil gooien, heb ik
drie afvalwegen nodig: groen,
grijs en metaal. Niemand zal
zich daaraan houden”, zei
Astrid v.d. Veld toen en nu
ook. Om die reden wilde zij
artikel 9 van de verordening
graag aangepast zien of
zelfs geschrapt. Wethouder
Sandbergen had echter van
de VNG het advies gekregen

om daar niets mee te doen.
Uiteindelijk werd de verorde
ning met alleen de stemmen
van GBZ tegen, aangenomen.
Ook het krediet dat het col
lege nodig heeft om te komen
tot een goed onderbouwd
bestemmingsplan Centrum
kreeg niet alle neuzen dezelf
de kant op. Er zou een retros
pectief onderzoek moeten
komen om de situatie in het
centrum vast te kunnen leg
gen. Daar denkt het college
circa € 135.000 voor nodig te
hebben. Na een aantal sug
gesties vanuit de raad advi
seerde wethouder Wilfred
Tates toch om het geld, uit
de algemene reserve, ter
beschikking te stellen. Na
veel gesteggel ging de raad,
met uitzondering van Virgil
Bawits (GL), alsnog overstag.
Bawits was de mening toe
gedaan dat in deze tijd van
stringente bezuinigen zo
een bedrag niet kan. Tot slot
werd, toch na enige discus
sie, de begroting van STOPOZ
alsnog vastgesteld.

KNRM Zandvoort minder in actie
In 2010 is de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschap-

pij (KNRM) in Nederland in totaal 1852 keer uitgevaren.
Daarmee werden 3288 mensen geholpen. Het KNRM-red-

dingsstation in Zandvoort kwam in 2010 iets minder in actie dan in 2009.

cartoon

De Annie Poulisse in actie

Dat de KNRM in heel Ne
derland 1852 keer is uitge
varen heeft onder meer te
maken gehad met het on
stuimige weer. Er werd 160
keer uitgevaren voor sche

pen die in de problemen wa
ren op het moment dat er
meer dan windkracht zeven
op de schaal van Beaufort
werd gemeten. Door het
KNRM-reddingsstation in

Zandvoort werden vijftien
meldingen ontvangen,
waarbij een enkele keer de
melding kort daarna weer
werd ingetrokken.
De KNRM in Zandvoort be
staat uit 20 vrijwilligers en
6 plaatselijke commissiele
den, onder voorzitterschap
van burgemeester Niek
Meijer. Het unieke karakter
van de KNRM trekt nog al
tijd nieuwe vrijwilligers. De
ondersteunende hoofdor
ganisatie in IJmuiden zorgt
ervoor dat deze mensen
veilig hun werk kunnen
doen. Bent u geïnteresseerd
om ook deel uit te maken
van zo een unieke ploeg?
Meldt u zich dan aan via
schipper Jan Willem van
den Bout: tel. 06-20003427
of e-mail: schipper@zand
voort.knrm.nl.

column

Volgens mij…

… gaat in 2011 het aantal
wildplassers flink toenemen.
Oorzaak? In de gemeentelijke
advertentie wordt tussen
neus en lippen door vermeld
dat het openbare toilet in de
Louis Davidsstraat binnen
kort wordt gesloopt. Punt
uit. Daar moeten u en ik het
mee doen. Of er ergens an
ders toiletten komen? Geen
idee. Dus marktkooplui, toe
risten, buschauffeurs en niet
te vergeten de terrasgasten
van Bertram, die nog steeds
geen verplicht toilet heeft,
moeten hun kleine en grote
boodschappen maar tussen
de plantenbakken doen. Nee,
zo wordt Zandvoort nooit een
badplaats met allure.
Weet u hoeveel jaar het heeft
geduurd om het openbare
toilet daar te krijgen waar het
nu staat? De gemeenteraad
heeft er drie jaar over gedaan
om hun plasje te kunnen lo
zen. De bouwkosten waren in
1969 ook niet misselijk, bijna
een halve ton aan guldens!
Zelfs Flieringa vroeg zich af of
met dat geld ook de wc-bril
verwarmd werd. Kijk, het hoeft
niet zo duur te worden om aan
alle plaswensen te voldoen, als
het maar schoon en fris is. Ik
moet zeggen, daar voldoen de
huidige wc’s ruimschoots aan.
De kosten, 10 cent, mogen ook
wel omhoog want waar kan je
voor dat bedrag nog je hoge
nood kwijt? Op het strand
kost een plasje al snel 50 cent.
Voordat je vanuit het centrum
daar bent, is je water al flink
gestegen.
Het wordt voor de toerist een
zoektocht naar het enige ge
meentelijke toilet in het cen
trum. Zonder verwijsbordje
in huisstijl is het urinoir op
de stoep in de Swaluëstraat
moeilijk te vinden. Trouwens,
heren van de raad, waar moe
ten de dames naar toe? Voor
hen is het toiletaanbod he
lemaal dun gezaaid. Een leuk
damesurinoir, ‘Lady P’,
zal niet misstaan in het
LDC project. Hebt u ook
zo’n zin in een zindelijk
Zandvoort? Ik wel.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
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4 februari

High Tea
Veel – zoet – hartig
Diverse soorten thee & Prosecco

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :

driegangen menu voor € 29,50
(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

€ 21,95

Aanvang 14.00 uur - Reserveren gewenst

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

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.
14-09-09
Gebakken
met gebakken aardappelen en spinazie
U kuntMa
het
zo gek
niettartaar
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

17-09-09
Andijvie stamppot
een balen
gehakt
Ook deDoseniorenmenu’s
à met
€ 7,-de daghap à € 10,--

		
Vr 18-09-09

Bel: 5712102

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
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

Zondag 30 januari 2011,
v.a. 16.00 uur:
Gezellig jaren 70 muziek in Het Wapen.
3 gangen verrassingsmenu, € 17,70
www.wapenvanzandvoort.nl, tel. 023-8223780
Geopend van woensdag t/m zondag

Lamsham met groene kruidendressing
of
Huisgerookte zalm
iii
Varkenshaasmedaillons
met Champignon roomsaus
of
Gebakken victoriabaarsfilet
met een Provençaalse tomatenroomsaus
iii
Chocolade liefde
Vrijdag 4 februari Marjet
Reserveren aan te raden

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

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

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.

Krant niet
ontvangen?
4

Bel vrijdagmiddag
06-1139 1478 of mail:
info@zvo-verspreiders.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Gerenoveerd Rode Kruisgebouw heropend
Het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan is na een grondige renovatie afgelopen
zaterdag door burgemeester Niek Meijer officieel in gebruik genomen. De burgemeester
drukte op een knop waardoor er een reanimatie via een AED op een trainingspop in werking werd gesteld.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Tegen afschieten herten

Het bestuur van de afdeling Zandvoort bij de nieuwe responsauto

Veel actieve en oud-leden
van de afdeling Zandvoort
van het Nederlandse Rode
Kruis waren naar het ge
bouw gekomen dat sinds
1984 in gebruik en in bezit
is van de Zandvoortse afde
ling. Voorzitter Hille Wiedijk
memoreerde in zijn speech
de vele ondersteuningen die
zijn afdeling in de loop der
jaren aan de Zandvoortse
samenleving heeft bijgedra
gen. Hij was trots dat er nu
een gebouw staat dat aan

de eisen van de huidige tijd
voldoet, met onder andere
douchegelegenheid en een
invalidentoilet.
Burgemeester Niek Meijer
memoreerde dat hij de derde
burgemeester was, na Van
Fenema en Machielsen, die
hetzelfde gebouw openden
of heropenden. “Blijkbaar
heeft dit gebouw iets met
burgemeesters”, zei hij. Na
de speeches mocht Meijer, in
samenwerking met Martine

Joustra, hoofd opleidingen
van de Zandvoortse afdeling,
de officiële openingshande
ling verrichten. Het Rode
Kruis Zandvoort kreeg te
vens een nieuwe snelle res
ponsauto die, met inlevering
van een van de twee ambu
lances die Zandvoort bezit,
in Leeuwarden werd aange
schaft en die trots aan de vele
aanwezigen werd getoond.
Met het moderne gebouw
is Zandvoort weer een stukje
veiliger geworden!

Andere openingstijden gemeente Zandvoort
Met ingang van 4 februari is de receptie van het gemeentehuis iedere vrijdag vanaf 12.30
uur gesloten. Dit betekent dat de gemeente telefonisch niet meer bereikbaar is via het
centrale nummer. Hieronder vindt u een overzicht van de openingstijden van zowel de
receptie als van de centrale balie, met ingang van 4 februari.

Openingstijden centrale balie en receptie:

Maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.
De centrale balie is tevens op donderdagavond tot 20.00 uur geopend voor een beperkt
aantal zaken.

Zandvoort Schoon;
Schat …. zet jij de vuilnis even buiten?
Onderzoek heeft uitgewezen dat activiteiten als het buiten zetten van
de vuilnisbak typisch een klus is die altijd door dezelfde persoon worden
uitgevoerd. Dit ritueel moet natuurlijk op rolletjes verlopen maar dat
lukt niet als zo’n bak een dag te vroeg buiten staat (geeft overlast op
straat). En ook niet één minuut te laat wordt aangeboden, want dan is
de vuilnisman net geweest. Regelmatig krijgt de gemeente een melding
dat “de vuilnisman de bak niet heeft geleegd”, en blijkt dat de bak te laat
buiten stond. Dit ongemak is simpel te voorkomen; zorg dat de afvalbak
uiterlijk om 07.30 uur aan de weg staat, en haal ‘m uiterlijk 19.00 uur
weer naar binnen, dan is er niets aan de hand. Voor meer informatie:
bel 023-57 40200. Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

In het weekend verzamelde
Nina Versteege-Ojevaar met
nog enkele andere dames
handtekeningen in. Zij zijn
tegen het afschieten van
herten in de Zandvoortse
duinen en omgeving en voor
een diervriendelijke oplos
sing. “Want oplossingen
zoek je met je hoofd en niet
met een geweer.” De hand
tekeningen worden aange
boden op donderdagavond
27 januari in het NH Hoteles
waar de Noord-Hollandse
gedeputeerde Jaap Bond
het beheerplan toelicht en
vragen beantwoordt over
de te grote populatie dam
herten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. De
handtekeningactie wordt
gesteund door GroenLinks
Zandvoort.

Sjoelwinnaar

Het derde Dames Sjoel
kampioenschap op 11 janu
ari jongstleden in café Koper
was weer als vanouds: dus
druk en gezellig. De wed
strijd had een zeer span
nende finale waarin de top
pers van de afgelopen 2 jaar
het moesten afleggen tegen
nieuwkomer Chris de Bruin.
Zij kwam, zag en overwon.
Ook de afgelopen pubquiz
in hetzelfde café kende een
nieuwe winnaar: het duo
De Lip, vader en zoon van de
ijzerhandel, versloeg Belinda
& Jur, Zandhazen Willem &
Linda en zelfs Bonnie & co.
Begin februari mogen de he
ren hun sjoelkunsten tonen.

VanKessel

Het is alweer een tijdje

geleden dat de Zandvoortse
coverband VanKessel in onze
gemeente heeft opgetreden.
Komende zaterdag zullen zij
hun ‘rentree’ maken in café
Alex. De band rondom zanger
Patrick van Kessel en gitarist
Ebe de Jong speelt hoofdza
kelijk covers uit de jaren zes
tig en zeventig van de vorige
eeuw en is daar zeer succesvol
mee. Ook hebben zij een aan
tal eigen nummers op het re
pertoire staan. Nummers van
U2, Neil Young, Santana, Dire
Straits en Jimmy Hendrix
passeren regelmatig de re
vue in eigen settingen, met
Van Kessel en De Jong in de
hoofdrollen. Dus, als je een
leuke en muzikale zater
dagavond wilt en van ‘oude’
muziek houdt, ga je zater
dagavond naar café Alex aan
het Gasthuisplein.

Surfplank

Afgelopen zondag meldde een
wandelaar de Zandvoortse
Reddingsbrigade en politie
dat op het strand in de buurt
van het Van Fenemaplein een
surfplank lag. Na de alarme
ring werd direct actie onder
nomen en waren 2 voertui
gen en 1 boot snel ter plaatse.
Gelukkig bleek het om een
heel oude surfplank te gaan
en men besloot voor geen ver
dere inzet.

Koperdieven actief

De werkgroep van de Agatha
kerk, die de kerk in optimale
staat houdt, zien het even niet
meer zitten. Was men net zo
blij dat de door vandalisme
beschadigde glas- in- lood
ramen hersteld en terug ge

plaatst waren, ondertussen
is er weer een nieuwe tegen
slag te melden. Vorige week
kwam men tot de ontdek
king dat er meters koperen
leiding van de bliksemaflei
der weg waren en ook nog
eens aan de zijkant van het
dak doodgewoon het lood er
vanaf was gesneden. Voor de
slopers is de opbrengst waar
schijnlijk na verkoop niet zo
erg groot maar voor de kerk
zijn de reparatiekosten des te
hoger. Ook de gerestaureer
de ramen moesten namelijk
uit eigen middelen betaald
worden. Het is toch onbegrij
pelijk dat opkopers nog mee
werken aan deze onzinnige
sloperijen.

Foetsie

Kennelijk is ook de kope
ren plaquette van de Bea
trixb oom in het plant
soentje op de hoek van de
Kostverlorenstraat en de
Julianaweg door koperdie
ven verwijderd. De linde
boom werd ter gelegenheid
van de 50e verjaardag van
koningin Beatrix geplant.
Op Koninginnedag 1988 ver
richtte burgemeester Rob
van der Heijden de onthul
ling van de herdenkings
boom en –plaquette, onder
begeleiding van een muziek
korps en jachthoornblazers.
Jammer dat deze bijzondere
koperen herinnering ver
dwenen is, misschien kan de
tekst alsnog op ander mate
riaal herschreven worden?
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Zandvoort

Vinkenstraat 40
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Celciusstraat 202
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•
•
•
•
•
•
•

Utstekende ligging aan plantsoen;
Sfeervolle woonkamer met openhaard;
Zonnige tuin op het westen met achterom;
Fraaie keuken in een L-opstelling;
Vrij parkeren in de directe omgeving;
Woonoppervlakte ca. 126 m2;
Perceelgrootte 209 m2.

Zandvoort

De Ruyterstraat 62

icht
Zeez

Vraagprijs: € 398.000,= k.k.
• Ruime bungalow met 3 slaapkamers;
• Woonkamer met openhaard en
vloerverwarming;
• Géén trappen, alles begane grond;
• Ruime patio gelegen op het zuiden;
• Parkeergelegenheid in de directe omgeving;
• Woonoppervlakte ca. 116 m2;
• Perceelgrootte 209 m2.

Vraagprijs: € 365.000,= k.k.

•
•
•
•

4-Kamerappartement van ca. 70 m2 op 2e etage;
Woonkamer met een prachtig uitzicht;
Dichte keuken;
Balkon op het zuidwesten met uitzicht op
strand en zee;
• internetverkoop bij opbod op
WOENSDAG 23 FEBRUARI
• Servicekosten € 260,= (incl. voorschot stookkosten);

Vanafprijs: € 179.000,= k.k.

Zandvoort

Dr. J.G. Mezgerstraat 94
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• Fraaie royale familiewoning met uitbouw;
• Een kindvriendelijke buurt met
ruime parkeergelegenheid;
• Toilet, diverse keuken apparatuur,
badkamer en vloer zijn vernieuwd in 2009;
• Woonoppervlakte ca. 105 m2;
• Perceelgrootte 107 m2.

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.

Verwacht: Halfvrijstaande woning aan de Kostverlorenstraat!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234

•
•
•
•
•
•

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

SUPERSTUNT
aFSlaNk

ToPPER

GRaTIS

dIGITalE
al
wEEGScha
P vaN
BIJ aaNkoo
RPakkING
ElkE acTIEvE

150 caPSUlES

€

20,00

Groene Thee
breekt vetten af
De mooie donkergroene blaadjes van de Groene Thee hebben
een bijzonder interessante vetafbrekende werking. De aanwezige
cafeïne stimuleert de verwijdering
van vetten uit de vetcellen door
middel van een versnelde enzymatische reactie. Groene Thee verlaagt
tevens de opname van suikers en
vetten uit de voeding waardoor de
calorietoevoer wordt gereduceerd.
Groene Thee is een echte vetvreter
die korte metten maakt met die
vervelende vetrolletjes.
Om de bereikte resultaten zo
nauwkeurig mogelijk te kunnen
volgen krijgt u tijdelijk bij elke
actieverpakking Groene Thee
capsules een digitale weegschaal
cadeau!

GEWELDIGE RESULTATEN
deze aanbieding is exclusief verkrijgbaar bij:

6

Kerkstraat 31
T. 023 -57 322 68
www.etos.nl

Voorlezen opent de deur naar de wereld
Vorige week woensdag vond de aftrap plaats van de landelij-

ke Nationale Voorleesdagen bij de Zandvoortse basisscholen

den voorgelezen, hebben la
ter minder moeite om zelf te
leren lezen.

rant te gast bij de Mariaschool om aanwezig te zijn bij hun

Bekende voorlezer

en bibliotheek Duinrand. Dit keer was de Zandvoortse Couvoorleesontbijt.

De burgemeester leest voor aan de peuters

De leerlingen werden voor
gelezen door juf Carla Went,
de directeur van de Maria
school, in de nieuwe aula
annex speelzaal van de
Mariaschool. In de boven
zaal van de bibliotheek, de
groepsontvangstruimte,
luisterden de allerkleinsten
ademloos naar een voorle
zende burgemeester.

Fiet wil rennen

Het verzoek om in je pyjama
of badjas te komen is leuk
ontvangen en menig kind
zat trots in zijn allermooi
ste nachtkledij. Ook juf Carla
had haar badjas en lekkere
warme sokpantoffels aan

en zat hoog en droog op de
tafel. Op de grond zaten en
lagen de leerlingen op kus
sens ontspannen te luis
teren naar het verhaal van
het tot Prentenboek van
het Jaar 2011 gekozen ‘Fiet
wil rennen’. Met het leuke
vingerpopje werd de tekst
over het eigenwijze struis
vogeltje Fiet extra versterkt.
Na het voorlezen kregen de
leerlingen een overheerlijke
krentenbol, gesponsord
door bakkerij Van Vessem
Le Patichou. Ook deze week
nog zal, als belangrijk onder
deel van het onderwijs, veel
vuldig voorgelezen worden.
Want kinderen die vaak wor

Taizé dienst
Nieuwe ronden, nieuwe kansen. Dat is het thema in de

En dan sta je daar als bur
gemeester, een beetje on
wennig met ambtsketen
en met boeken in je hand,
om de allerkleinste burgers
van Zandvoort voor te gaan
lezen. Dan wordt er ook nog
aan de kinderen gevraagd
of ze deze meneer kennen.
Aarzelend antwoordt een
meisje “Ik ken wel een mees
ter. Maar deze burge-mees
ter? Nee, die ken ik niet!” Het
ijs is snel gebroken als bur
gemeester Niek Meijer niet
op de keurige stoel plaats
neemt maar lekker in kleer
makerszit bij de peuters
gaat zitten. Alsof het zijn da
gelijkse werk is, leest Meijer
niet één maar wel twee

Theater en poppenkast

Op 29 januari aanstaande,
om 10.00 uur, heeft biblio
theek Duinrand Zandvoort
een speciale voorstelling
voor de allerkleinsten. Dan
komt Fritsie Duikelaar met
zijn onvolprezen poppen
kast en haakt in op het
thema van de Nationale
Voorleesdagen. Entree is
€ 2,50 per persoon. Verzoek:
graag van tevoren reserve
ren via tel. 5714131.

Voorlezen door de directeur van de Mariaschool

Wie maakt de lekkerste
erwtensoep van Zandvoort?
Om dat te weten te komen, organiseert de zeer actieve

ken van optimisme uitstralen van de jongerenontmoeting

garnalenpelkampioenschap van Zandvoort organiseerde,

tantse kerk aan Kerkplein. De Taizé-dienst wil ook het te-

vriendclub van café Oomstee, die tevens het grandioze

in Rotterdam.

op zondag 6 februari aanstaande de wedstrijd wie de bes-

dienst. De dienst begint om
19.30 uur, het inzingen van
de meerstemmige liederen
in de dienst begint om 19.00
uur maar dit is uiteraard
niet verplicht. Na afloop van
de dienst, rond 20.00 uur, is
er koffie of thee en is er de
mogelijkheid om met elkaar
nog even na te praten over
het thema van de dienst.

te ‘snert’ van Zandvoort maakt. In het illustere café aan de
Zeestraat kunt u meedoen of getuige zijn.
Denkt u dat u de lekkerste
erwtensoep van Zandvoort
maakt? Meldt u zich dan aan
bij de bar van het café of via email: vriendenvanoomstee@
hotmail.com. Deelnemers
brengen 6 februari om 15.30
uur hun pannetje erwten
soep (max. 1,5 liter) naar café

Miracle Media

prentboeken voor. Daarna
is de concentratie van de
allerkleinste bezoekertjes
toch echt over. Onder bege
leiding lopen ze naar de ge
zellig gedekte tafeltjes waar
allemaal lekkere broodjes en
pakjes drinken klaar staan.
Het voorleesontbijt 2011 in
de bibliotheek was weer een
gezellig feestje.

Taizé-dienst die 4 februari gehouden wordt in de Protes-

Bij die ontmoeting tijdens
de afgelopen jaarwisse
ling waren tienduizenden
jongeren uit binnen- en
buitenland aanwezig bij
de Internationale Taizé
jongerendienst. Ook de
Zandvoortse Jasmijn Verwijs
was daar en geeft een kort
verslag voor de bezoekers
van de maandelijkse Taizé-
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Oomstee. De soep kan in de
keuken van café Oomstee ver
warmd worden, waarna een
deskundige jury de soep zal
beoordelen op smaak, vulling,
structuur, kleur en meer van
dit soort zaken. Schrijft u zich
snel in of kom het evenement
gezellig meemaken.

door Erna Meijer

Vijf jaar geleden is Michél Faas (42), na twintig jaar in het uitgeversvak gezeten te hebben, gestart met Miracle Media. Een
jong bedrijf dus, dat zich richt op allerlei reclame-uitingen,
zoals een compleet nieuwe huisstijl, logo's (op de website
vindt u voorbeelden van een aantal Zandvoortse ondernemers), drukwerk, belettering, bedrijfskleding en premiums.
Faas: "De klant hoeft niet
meer her en der te shoppen
want wij kunnen een totaal
pakket leveren. Hoewel wij
voor specifieke zaken gebruik
maken van freelancers heb
ben wij het gros van de ken
nis in eigen huis. Daarnaast
vind ik het belangrijk om in
alle opzichten lokale onder
nemers te betrekken bij onze
activiteiten, want het is vaak
een kwestie van 'gunnen'.
Wij zijn niet de goedkoopste,
maar leveren hoge kwaliteit
en service. Zo wordt u binnen
twee uur gegarandeerd terug
gebeld."
Belettering vormt een belang
rijk onderdeel van Miracle
Media. Dit gebeurt altijd ter
plaatse, zowel in de regio als
door het gehele land. Auto's
zijn bijvoorbeeld ideaal om
als visitekaartje te fungeren.
"Wij beschikken over een pro
fessionele snijplotmachine
en gebruiken hoogwaardig
foliemateriaal in een grote
hoeveelheid kleuren. Door
de plaatsing van uw logo en
tekst op een tekening met
uw type auto, bus, aanhan
ger of vrachtwagen geven
wij u vooraf een beeld hoe
het er in de praktijk uit komt
te zien", vertelt Michél met
veel passie. Ook de gevels van
panden kunnen de uitstraling
van een bedrijf flink bevorde
ren. Dat kan met behulp van
diverse materialen, zoals PVC,
aluminium, chroom of acry
lox gevelletters met diepte.

Reclameborden, lichtzuilen,
doeken, vlaggen, u kunt het
zo gek niet noemen of Miracle
Media kan het prima voor u
verzorgen.
Een ander belangrijk aspect
is de verkoop van bedrijfs- en
veiligheidskleding voor politie,
brandweer en ambulances,
maar ook werkkleding voor
hoveniers en schilders. Het
Belgische merk Sioen staat
bekend om zijn brede aanbod
aan hoogwaardige technische
beschermkleding. Premiums
zijn niet meer weg te denken
bij het promoten van uw be
drijf. Dat hierin, bij zijn mer
ken Markclip, Toppoint en
Kingcap, een enorme variatie
bestaat is wel bekend: van
pennen, bekers (Michel toont
een bruine beker, die na het
verwarmen een geheel an
dere kleur krijgt), tassen tot
golfballetjes aan toe. Enfin
te veel om op te noemen, dus
kijk uitgebreid op de site naar
de catalogi van Miracle Media.
Kleding is eveneens een zeer
uitgesproken mogelijkheid
om een bedrijf of instelling
te promoten. Met behulp van
een uitgebreide catalogus
kunnen polo's, T-shirts of bo
dywarmers besteld worden
met borduursel of bedrukt
met uw logo door middel
van zeefdruk of transferdruk.
Kortom, keuze genoeg bij
Miracle Media, Marnix van St.
Aldegondestraat 9, Zandvoort.
Tel. 5731273 of 06-21852202.
www.miracle-media.nl.
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Onel brengt de winkel bij u thuis!

STYLING
Elk huis is verschillend en elke inrichting van het
huis is persoonlijk. Het soort raambekleding,
materiaalkeuze en kleurkeuze moeten aansluiten
bij uw stijl en inrichting. Vandaar dat wij naar u
toe komen om u daarin te adviseren.
De website is onze etalage en uw huiskamer onze
winkel. Ons uitgangspunt is service. Wij leveren
niet alleen raambekleding op maat maar ook
service op maat. Op elke gewenste dag en tijdstip is het mogelijk een van onze adviseurs langs
te laten komen. Dus ook in de avonden en in het
weekend.
Deze gratis service door geheel Nederland en
België maakt ons bedrijf uniek! U kunt zelf uw prijs
berekenen op onze website en een vrijblijvende
afspraak maken om de collecties in uw eigen huis
te bekijken.

OP DIT MOMENT LEVEREN WIJ:

MEER VOORDELEN
3 breed assortiment stoffen en materialen
3 onderhoudsvriendelijk & duurzaam
3 gemakkelijk online uw offerte berekenen

gordijnen
rolgordijnen
duo rolgordijnen

vouwgordijnen
paneelgordijnen
horizontale jaloezieën

verticale jaloezieën duette gordijnen
houten jaloezieën
shutters, woodblinds
plissé gordijnen
washi en velux producten

W W W . O N E L W I N D O W D R E S S I N G S . N L
NIJVERHEIDSWEG 27 B-6 ––– 2031 CN HAARLEM ––– T +31(0)23 532 20 10 12 ––– INFO@ONEL WINDOWDRESSINGS.NL

Ook kunt u nog steeds in de winkel terecht: Grote Krocht 22 • 2042 LW Zandvoort • 023 - 57 39 005
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Parkeren

Zandvoort centrum

Even ingaan op de problemen in de Oostbuurt en waarom u de fietsen moet verwijderen en geen auto’s
op de stoepen moet parkeren.

De eerste fase Louis Davids Carré (LDC), wellicht Lelijk Dorps Centrum, is af. Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemend (MVO) tot stand gekomen, functioneel ook, maar het past slecht in
de omgeving. Ik ben niet de enige die dat vindt, om mij heen hoor ik dezelfde geluiden.
Natuurlijk gaan wij in de vaart der volkeren mee en kunnen wij bebouwing, die niet meer de tand
des tijd doorstaat, voor eeuwig koesteren. Echter er kan wel beter nagedacht worden om iets
passends terug te zetten. Na de oorlog is er met veel pijn en moeite iets opgezet wat menig
toerist naar ons dorp trekt. Wim Sonneveld memoreerde ooit zoals op die ansichtkaart. Echter
nooit meer die mondaine uitstraling, allure, herkenbare prachtige gebouwen. Het is voornamelijk
het strand, zijn paviljoens, die badgasten in grote getalen naar hier trekken.
Al decennia blijkt dat iedere visie op een totaal beeld van Zandvoort zoek is. Bebouwing van meer
dan een eeuw oud wordt niet gekoesterd en gerestaureerd. Nieuwbouw in architectuur die geheel
niet past in het dorpsbeeld. Neem het Circus Zandvoort een prachtig functioneel gebouw, staat leuk
aan de boulevard bij het Casino i.p.v. midden in het monumentale centrum. Het ABN-Amro gebouw
een monumentaal pand ging ten onder aan groot geld, over het politiebureau maar te zwijgen, wat
een lelijkheid. Zelfs in een nieuwbouwwijk zet men een gevangenis neer tussen prachtige huizen.
Ongetwijfeld allemaal functioneel en mooi van binnen. Echter bij een aanpassing aan je woning
dan is de gemeente alert of het wel binnen het bestemmingsplan past. Voor projecten zoals het
LDC geldt: “Veel kubieke meters voor zo min mogelijk geld. Het uiterlijk van het dorp, ach wat.”

Wij zitten als bewoners met een bouw van 06.00 uur tot 19.00 uur, 6 dagen per week. Er is zelfs
wel eens tot 03.00 uur gewerkt! Dan is er nog een weekmarkt, ook vanaf 06.00 uur. Het wegslepen
van auto’s, het lawaai, de voortdurende parkeeroverlast en in de weekenden de overlast van de cafés
met de nodige vernielingen. Komt nog bij het weghalen van de hondentoiletten waardoor de honden hun
behoeften op straat doen. En zo kan ik wel even doorgaan. Als het allemaal opgeschreven en gedrukt
wordt, heeft u een Zandvoortse Courant zo dik als een telefoonboek.
De gemeente heeft maling aan de bewoners en totaal niks doet voor ze. Wij begrijpen dat u de
kinderen naar school moet brengen maar het hoeft toch niet zo te zijn dat er invalide mensen hun
huis niet uit kunnen omdat u de auto op de stoep en voor de deur heeft staan of dat er maar links en
rechts een stuk of 30 fietsen gewoon neer gegooid worden op de openbare weg zodat er niemand,
ook de hulpdiensten niet, meer door kan? En dan zijn er ook nog ouders die als ze op een normale
manier daarop aangesproken worden degene die het vraagt gewoon de huid vol schelden en de affiches, waarop vriendelijk gevraagd word om geen fietsen en auto’s neer te zetten, eraf trekken.
Als u het hier niet mee eens bent, doe dan net als wij, trek ook maar aan de bel bij de gemeente en
maak zelf mee hoe onze gemeente werkt. Als laatste bedanken wij de ouders die wel hun gezond
verstand gebruiken.

Namens de bewoners van de Oostbuurt,
Ton Haak, Koningstraat

Hopelijk is het nog niet te laat voor onze mooie badplaats. Beste gemeenteraad van Zandvoort,
laat ons dorp niet op een ansichtkaart eindigen, koester het!

Feico Koper

‘Ontsnippering van de natuur’ voor slechts € 9 miljoen
De Herten in Zandvoort
Er worden herten binnen de bebouwde kom van Zandvoort gesignaleerd en dat brengt de jachtlobby in alle staten. Argumenten van openbare veiligheid en hygiëne vliegen over tafel. Maar als
de jachtlobby haar zin krijgt, wat gebeurt er dan, welke worden er dan afgeschoten? De herten
die zich in het dorp laten zien? De herten in de duinen bejagen? Maar waarom die? Die blijven
juist in de duinen en geven geen overlast.
Hoe ziet Zandvoort haar imago? Hoe worden duizenden overnachtingen méér verkregen zoals in
het plan Parel-aan-Zee-Plusplan. Het jagen zal in de media komen en heeft geen positief effect
op het imago van Zandvoort als toeristische bestemming. Het benadrukken dat Zandvoort alles
doet om bejaging te voorkomen geeft een beter toeristisch imago. Bejaging geeft Zandvoort in
ieder geval geen positieve toeristische prikkel, terwijl ecotoerisme welvaart bij de herten in en
rond de duinen. Maar zo worden de problemen niet opgelost.
Het alleen meer gebied geven is het probleem vooruit schuiven. Vroeger of later komen er dan
dezelfde problemen met ‘overbevolking’ of ‘overlast’. Hoe dan? Daar is wel goede wil, visie en geld
voor nodig. Als hinden onvruchtbaar gemaakt zouden worden door sterilisatie of anticonceptie dan
kan de aanwas gereguleerd worden tot een voor het gebied aanvaardbaar aantal. De mannetjes
castreren helpt niet aangezien één mannetje meerdere vrouwtjes heeft. Deze maatregelen zouden niet direct het resultaat hebben dat er geen herten meer in de bebouwde kom komen, maar
het is wel een aanzet tot beheersing van de populatie. Samenwerking met gemeente Amsterdam
en de diergeneeskundige faculteit is een optie die het onderzoeken meer dan waard is, evenals
het kijken of hier eventueel Europese subsidie voor is. Het gaat tenslotte ook om de toeristische
waarde van Zandvoort en dus over de economie daarvan.

Nina en Marc Versteege

Het is ongelooflijk maar bizar, dat in deze tijd van forse bezuinigingen, die elke burger in Nederland
treft, er door de provincie Noord Holland nog steeds met volstrekt onnodige en luxe projecten
wordt doorgegaan als het recroduct Zandpoort.
De bouw en realisatie van dit uit de hand gelopen hobbyproject van € 9 miljoen staat al gepland
voor 2012; dus alle inspraak- en informatieavonden zijn een regelrechte farce. Om dan nog maar
niet te spreken van het volgende hobbyproject, het ecoduct over de spoorlijn Haarlem-Zandvoort
dat ook al volop in voorbereiding is.
Politiek Den Haag, wordt wakker! En trek de provincies in en u heeft door het annuleren van dit
soort projecten binnen de kortste keren uw begrotingstekort weer sluitend. En dan zijn wij met
z’n allen de huidige crisis te boven.

Met vriendelijke groet,
Robert H.B. Tuinder

Evenement van het Jaar
De Korendag Zandvoort bedankt een ieder die het mede mogelijk maakt om, De Korendag zo'n groot succes
te laten zijn. En dat wij hiermee, bij de eerste verkiezing van het Evenement van het jaar in Zandvoort
in de categorie Cultuur, hebben gewonnen, is voor ons in één woord grandioos. En bij deze willen wij
dan ook alle mensen die op ons gestemd hebben heel hartelijk bedanken.
De nieuwe Korendag Zandvoort 2011 is op zaterdag 17 september, weer in de Protestante kerk. Het thema
dit jaar is ‘carnaval’, in de ruimste zin van het woord. Ook organiseren wij De Korendag Zandvoort voor
de 5e keer, reden voor een groot feest, dat zeker gaat knallen. Meer informatie op www.zingenaanzee.nl.
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ZANDKORRELS

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Vanaf 2 februari: iedere woensdag

Visavond in XL
Vis, friet en sla
Tot dan!

€ 6,95

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

APK KEURING
vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Het voorjaar prikkelt
al bij ons
Specialist voor al uw bloemwerken.

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
L. Paap medische
hulpmiddelen Aanmeten
van Therapeutische
Elastische Kousen.
Vergoeding
via zorgverzekeraar.
Bel voor een afspraak
bij u thuis: 06-51815360
Inloopspreekuur: maandag
9.00- 12.30 Flemingsstraat
55 (Pluspunt)
.........................................................
Uw auto kopen of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................

levering en plaatsing alle glassoorten.

Alle merken vanaf € 29,-

Voor een goede en
prettige voetbehande
ling naar Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid. 06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in nagelcor
rectie en schimmeldiagno
stiek. Diabetische en reuma
tische voet worden vergoed
door zorgverzekering.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en glaswerk
tot meubels en van kleding
tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.
.........................................................
Wegens groot succes
herhaling cursus
Inzoomen op Van Gogh,
Picasso en Dalí
Zandvoort 1, 8, 15 februari
drs Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................
Iokai SHIATSU therapie
Vitaliseert, ontspant
en werkt diepgaand.
Vergoed door veel
zorgverzekeraars.
Zandvoort tel. 023-5427858
www.shiatsis.nl
.........................................................
Deel van
bedrijfsruimte huren?
Deelnemen aan een
'make-over-team' op een
zichtlocatie in Zandvoort?
Middels een eigen
ruimte of een gedeelte
daarvan? Interesse?
Bel Christa en Jos:
06-50242527
.........................................................
Zoekt u een oppas
of een hulp
in de huishouding?
Bel dan 06-53466866
.........................................................
Te huur:
mooi appartement in
Zandvoort-zuid. Vlakbij
centrum en strand.
30 m2, eigen opgang,
rookvrij. € 550,- alles incl.
Info: 06-30198502
.........................................................
Permanent make up
is de manier om uw
wenkbrauwen, eyeliner of
lipcontour altijd perfect
bijgewerkt te hebben.
Voor meer info: Boudoir
Zandvoort, 023-5736021
.........................................................
Loods te huur
vanaf april. 235 m2
verdeeld over 2 verdiepingen.
Max Planckstraat 8,
tel. 06-53475702
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C U L T U UR

De aanhouder wint
Sinds juli 2010 zijn Cor en Chris Kremers uit Tegelen actief

Sporen uit het verleden

door Nel Kerkman

bezig om een aangepaste accommodatie te huren in Zandvoort. Hoewel zij al 15 jaar met veel voldoening op vakantie

gingen in het bungalowpark van Sunparks Zandvoort aan

Glas-in-loodramen

zee, kregen zij bij de laatste boeking te horen dat zij niet
meer welkom waren.

In deze rubriek worden glas-in-loodramen en/of gebrandschilderde ramen benoemd. Ze zijn aanwezig
in een gebouw of huis en de afbeeldingen hebben
dikwijls een betekenis. Deze week de twee mooie
ramen die in de aula van de Algemene Begraafplaats hangen.

door Nel Kerkman

De betekenis van de passiebloem in een van de glas-inloodramen in de aula verwijst naar het lijden van Christus.
Het andere raam met de witte lelie (Mariabloem) heeft zuiverheid en geestelijke reinheid
als symboliek. Beide ramen hangen in de aula van de Algemene Begraafplaats en zijn in
2003 geschonken door de Nederlandse Protestantenbond.

Het verhaal achter de ramen

Van 1924 tot 2002 is er een kerkgebouw geweest in de Brugstaat waar na een split
sing (in 1923) vanuit de Hervormde kerk een vrijzin
nige stroming ontstond. Dominee N. Padt stichtte een
Zandvoortse kring ‘Godsdienstig Leven’ met een eigen
kerkgebouw in de Brugstraat. Later werd de kring een
afdeling van de Nederlandse Protestantenbond. In 1936
besloot men om de drie ramen in de kerkzaal te vervan
gen voor glas-in-loodramen, 1 groot raam en 2 kleinere.
De ontwerper van de ramen was Jan Elffers, zoon van
de voorzitter van de NPB. Het grote ‘Nijhof’ glas-inloodraam is na opheffing van de NPB Zandvoort, als
dank voor de pastorale begeleiding, geschonken aan
de Verenigde Doopsgezinde Gemeente in Haarlem. De twee bloemenramen werden door
de NPB geschonken ter verfraaiing van de in 2004 vernieuwde aula bij de Zandvoortse
begraafplaats.
Hebt u ook een raam of een deur met een bijzonder verhaal? Stuur of breng een berichtje
met de gegevens naar Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of per e-mail: sporen@zand
voortsecourant.nl

De twee villa’s voor licha
melijk gehandicapten
pasten niet meer in het
concept van Sunparks en
werden voor het seizoen
2011 verwijderd. Het echt
paar Kremers was erg
aangeslagen met het ne
gatieve besluit en stuurde
diverse organisaties, waar
onder ook de Zandvoortse
Courant, een brief. “Het is
toch onbegrijpelijk, dat in
een bekende badplaats als
Zandvoort een aangepaste
accommodatie niet te vin
den is. Graag willen we dit
naar buiten bekend maken
in de hoop dat iemand zich
geroepen voelt hier iets
aan te doen. Want kenne
lijk heeft Sunparks geen
solidariteit met mensen

met een functiebeperking
en vooralsnog niemand in
Zandvoort”, aldus Kremers.

Negatief advies

Ondertussen lichtte de
Zandvoortse Courant Gert
Toonen, wethouder Maat
schappelijke Zaken en Wel
zijn, in over de gang van
zaken. Toonen gaf aan het
probleem te onderzoeken.
In een vergadering van de
WMO-raad werd het pro
bleem besproken en men
besloot een ongevraagd
advies naar het college te
sturen met het verzoek om
de faciliteit van de aange
paste accommodatie te be
houden. Fons Hoenderdos,
lid van de WMO-raad en
contactpersoon Stichting
WEB, beloofde om in 2011
samen met rolstoelgebrui

Vanwege de overweldigende belangstelling voor de kunstcursus in november vorig jaar biedt drs. Liselotte de Jong

nogmaals de cursus Kunst in Vorm. Per bijeenkomst staan

drie kunstenaars centraal en wordt u via een diapresentatie
wegwijsgemaakt in de materie van deze periode in de kunstgeschiedenis.

De beslissende rol die deze
drie grote artistieke persoon
lijkheden hebben gespeeld
in de ontwikkeling van de
moderne kunst wordt na
der belicht. Eerst volgt men
de eenzame zoektocht van
Vincent van Gogh tegen de
achtergrond van het im

pressionisme met aandacht
voor zijn tekeningen en
zijn verhelderende brieven.
Vervolgens is Pablo Picasso
aan de beurt. Het impressio
nisme was het uitgangspunt
voor zijn experimenten met
kleur en vorm die hebben ge
leid tot het ontstaan van het

kubisme. Tot slot Salvador
Dali, die de grenzen van de
moderne kunst verder op
rekte door het onderbewust
zijn tot het leidende principe
van zijn artistieke carrière te
maken.
De herhalingscursus bestaat
uit drie avonden en wordt
in strandpaviljoen Take Five
aan Zee, aan de Boulevard
Paulus Loot 5, verzorgd. De
data zijn:1, 8 en 15 februari,
de aanvangstijd is 20.00 uur.
Voor meer informatie www.
kunstinvorm.nl.

Zin in Zandvoort

Na een zeer negatief bericht
van Sunparks dat de over
eenkomst met het echtpaar
Kremers in Zandvoorts niet
doorging en de boeking
werd omgezet naar park
Port Zélande, kwam er op
11 januari een positief tele
foontje. Omdat per 1 januari
Sunparks weer is overge
nomen door Center Parcs
is het concept villa’s voor
mindervaliden behouden.
Sterker nog, Lenie Frings
van Center Parcs deelde
mee dat er zelfs plannen
zijn de aanpassingen voor
mensen met een lichame
lijke beperking verder uit te
breiden. Het jaar 2011 kan
voor het echtpaar Kremers
niet meer stuk. Zij hebben
weer ‘Zin in Zandvoort’ en
bedanken iedereen die deze
belangrijke vakantie heeft
mogelijk gemaakt.

De Jantjes bij Cinema Nostalgie
Op 1 februari aanstaande is er weer Cinema Nostalgie in
Circus Zandvoort. De film De Jantjes uit 1934, de tweede Nederlandse geluidsfilm ooit, zal dan vertoond worden. De film

Inzoomen op Van Gogh, Picasso en Dali

kers Amanda Pellerin en
Marjolein Gillis het villa
aanbod van Sunparks te
toetsen op rolstoeltoegan
kelijkheid.

gaat over de wederwaardigheden van de Jordanese matrozen Schele Manus en Dolle Dries, en hun vrouwen Jans en
Blonde Greet.
Drie matrozen Dolle Dries,
Schele Manus en Blauwe
Ton keren, na een lange
reis naar Nederlands
Indië terug bij familie en
vrienden in de Jordaan.
Zij drinken, maken pret,
zijn ongelukkig in de
liefde en vinden uitein
delijk geen werk. Dries
wil daarom weer weg
uit de Jordaan. Na een
vechtpartij met Leendert
om Blonde Greet, de ver
loofde van Dries, wordt hij
opgepakt. In de gevange

Affiche van ‘De Jantjes’

nis hoort hij dat Greet hem
ontrouw is. Het verhaal blijkt
echter door de moeder van
Leendert te zijn verzonnen.
Net wanneer het tot een
verzoening tussen de twee
geliefden komt, moet Dries
bekennen dat hij opnieuw
voor zes jaar voor de Oost
heeft getekend.
De ontvangst met koffie
of thee en cake is vanaf
13.00 uur. De film begint
om 13.30 uur. In de pauze
wordt in de zaal kof
fie en thee geserveerd.
Kosten zijn € 6 inclusief
de Belbus (reserveren bij
Pluspunt, tel. 5717373), film
en koffie of thee. Losse
kaarten (zonder Belbus)
zijn vanaf heden à € 5
te koop bij de kassa van
Circus Zandvoort.
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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

Voor alle ZandvoortPashouder
Hele maand januari voor Pashouders:

Kogelbiefstuk reepjes met
bospaddenstoelenmarinade
500 gram € 7,95

kijk ook eens op onze website:

Resplandy, onze huiswijn.
Kies uit rood, wit of rosé
Per fles € 4,98
iedere 2e fles halve prijs.

www.slagerijhorneman.nl

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 17B
Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand januari:
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.
(Vouw)gordijnen
Tapijt
023-531 78 40
Vitrages
Vinyl
Haltestraat 56
Luxaflex
Laminaat
2042 LP Zandvoort
Zonwering
Parket
www.medina-woninginrichting.nl

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

Wist u al dat wij een
nieuwe collectie zijden
bloemen binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
Mental Coach
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties

Sneeuw, wind of regen, op vertoon van de Zandvoort Pas brengt
TAXICENTRALE FRED SPRONK u voor een lekker diner naar
MOLLIE & CO, daar krijgt u gratis koffie met een likeurtje en dan
brengt Fred u weer naar huis. Ritprijs heen en weer slechts € 6,50 !!!!!

(partners en ouder/kind).

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting
Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

Deze actie geldt de hele maand februari

023-8885588

Woensdag en donderdag gesloten.
Keuken v.a. 18.00 uur geopend. Haltestraat 75
Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Walk of Fame
Overhemden,
Colberts en Kostuums

50% korting

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag
www.walkoffameshirts.nl

10% korting
op tijdschriften
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand februari

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Zandvoort à la carte

door Joop van Nes

Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse
Courant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen
stellen. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablissement, gesprekken met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een
analyse van de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde
die uw recensent aanhoudt, is puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

Italiaans restaurant MMX

Een nieuwe eend in de bijt in de Zandvoortse restaurant-

gelegenheden is MMX. Het zeer eigentijds ingericht restaurant in de Haltestraat kan de toets der moderne bouw-

kunst zeker aan. Dat is op zich ook niet zo verwonderlijk
al men zich bedenkt dat niemand minder dan de Zandvoortse architect van Italiaanse afkomst Remo De Biase

mede-eigenaar van dit Italiaanse restaurant is en het ook
ontworpen heeft. De eigenaren De Biase, Ronald van Eime-

ren en Maickel Kuipers openden MMX vlak voor Kerstmis
van het vorige jaar.

Restaurant MMX, waarvan de letters staan voor het Romeinse
getal 2010, biedt u specialiteiten uit de authentieke Italiaanse
keuken. In de keuken heeft chef-kok Carmine Covielo de leiding
over een 100% Italiaanse brigade. Hij is afkomstig uit Avellino,
dat in de buurt van Napels ligt en laat deze regio nu net een
typerende stijl van koken hebben. De keuken is gebaseerd op
verse producten, van zowel de bergen als de zee, en kent krach
tige en eerlijke smaken.
Covielo heeft direct zijn stempel gedrukt op de zeer bijzondere
menukaart, die seizoensgebonden is. De meeste ingrediënten
die de chef gebruikt, worden rechtstreeks uit Italië ingevoerd
en zijn super vers, hetgeen duidelijk in de gerechten terug
komt. Pizza’s zult u niet tegenkomen op de kaart, want MMX
wil zich profileren in de echte Italiaanse keuken, met gevarieerd
en smakelijk eten.
De kaart laat op dit moment dan ook een groot aantal bij
zondere gerechten zien. Bij de Antipasti en Antipasti Caldi,
oftewel voorgerechten en warme voorgerechten, mag zeker de
Vitello Tonnato (€ 12,50) niet ontbreken. De meer dan bekende
Italiaanse combinatie van kalfsvlees en tonijnmayonaise is
een topper bij MMX! Ook de Carpaccio Pesce spada (€12,50),
carpaccio van zwaardvis, is het proberen meer dan waard, net
als de Involtini di bresaola (€ 12,50), op z’n Nederlands: warme
rolletjes gedroogd runderfilet, gevuld met mascarpone en
Gorgonzola. Voor de vegetariërs onder ons staat de Peperoni
ripieni (€ 8,50) mij meer dan aan. Een gegratineerde paprika
gevuld met ei, mozzarella en Parmezaanse kaas.
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Zoals het een Italiaans restaurant betaamd, heeft ook MMX
een groot aantal tussengerechten, die eventueel, met bijbe
taling van slechts € 5 per gerecht, tot een compleet hoofdge
recht omgetoverd kunnen worden. Een zeer creatief gerecht
is Orechiette con salsiccia di maiale (€ 13,50), een schotel van
‘oortjesmacaroni’ met huisgemaakte varkensworst en raap
stelen. Lekker hoor! Maar ook de Ravioli ai quattro fromaggi
(vegetarisch voor € 15,50), raviolikussentjes gevuld met 4 soor
ten kaas of de Scialatelli con gamberi e vongole (€ 15,50), korte
lintpasta geserveerd met garnalen en venusschelpjes zal zeker
uitstekend smaken. Een heerlijk vegetarisch tussengerecht is
de Papperdelle al tartufo (€ 16,50), brede lintmacaroni met
truffel!
En dan de ‘secundi’, wat wij in Nederland ‘doodgewoon’ de
hoofdgerechten noemen. Wie van de Italiaanse keuken houdt,
kan zijn hart ophalen in de gerechten die de chef heeft samen
gesteld. Waar vind je bijvoorbeeld een kreeft van 600 gram van
de gril voor maar € 28? Ik zou het niet weten maar bij MMX
is dat normaal! Ook de Orata al sale (€ 22), een dorade in een
zoutkorst, staat mij als visliefhebber bijzonder aan! Nog een
visgerecht dat niet mag ontbreken is de Pesce del grino (dag
prijs), oftewel de ‘vangst van de dag’. Laat u verrassen door de
creativiteit van chef Covielo! Grote topper op dit moment is
Costeletto di agnello griglia (€ 22,50), lamskoteletjes van de
gril. De Biase: “Ze zijn bijna niet aan te slepen.” Wat mij ook
aanstaat als liefhebber van blauwe kazen is de Filetto pepe e
Gorgonzola (€ 18,50), een tournedos geserveerd met peper en
Gorgonzola. Maar ook kalfsmedaillons en de huisgemaakte
varkensworst kom ik bij de secundi tegen. Alle hoofdgerech
ten worden geserveerd met groenten- en aardappelgarnituur.
Ook de lunchkaart kent een groot aantal specialiteiten, van
Italiaanse broodjes tot diverse pastaschotels en uiteraard weer
met de kwaliteit die MMX kenmerkt. Helaas is de ruimte voor
deze rubriek te klein om ze te kunnen beschrijven maar u kunt
uiteraard zelf bij MMX langsgaan om te kijken wat er zoal
tijdens de lunch geserveerd wordt.
Bij MMX is het ook mogelijk recepties en feesten te vieren
tot maximaal 60 couverts in de winter. Vanaf een borrel met
hapjes tot volledige lunches of diners aan toe. Voor speciale
wensen kunt u altijd overleggen. Ook gedurende de dag kunt
u bij MMX genieten, bijvoorbeeld van goede Italiaanse koffie
of gewoon een drankje, ‘een aperitivo’ zoals ze in Italië zeggen.
Op vrijdag, zaterdag en zondag worden de avonden gezellig
begonnen op ‘aperitivo-tijd’ (16.00 en 18.00 uur). Op deze tij
den is er de mogelijkheid om lekkere Italiaanse borrelhapjes
te bestellen. Dus: Arrivederci da MMX!
Restaurant MMX is dagelijks geopend vanaf 11.00 uur, lunch
wordt geserveerd vanaf 12.00 uur en vanaf 19.00 uur verzorgen
Covielo en zijn team het diner. Verheugt u zich alvast op de
heerlijke gerechten en kijk op de site www.mmx-zandvoort.nl
onder ‘menu’ naar de lunch- en de dinerkaart.

Zaterdag 29 januari vanaf 14.00 uur:
Serveren wij een High Tea on the Beach

Vrijdag 4 februari vanaf 17.00 uur:
Wijnproeverij met vinoloog Niek Taams,
aansluitend een 3 gangendiner

Zondag 13 en Maandag 14 februari
Valentijnsdag met een romantisch diner
voor 2 in ons restaurant in Valentijns sferen

Reserveren noodzakelijk
023-5716119 / www.beachclubtakefive.nl

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Het nieuwe jaar begint voor
ANWB leden goed, want u krijgt
op vertoon van uw ANWB pas:
5% korting op games*
10% korting op CD’s en DVD’s*
*Niet in combinatie met andere acties of aanbiedingen

Drs. Jani van Loghem is in de salon aanwezig
op 7 februari van 10.00 - 21.00 uur

Actie:

Lovely Valentine Lips

Alleen op 7 februari van € 350,- voor € 250,Bel voor een afspraak:
Laura: 06-43049362
www.desalonzandvoort.nl
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Zandvoortse Brandweer
leest kinderen voor bij Pluk
Vrijwilligerswerk helpt ook Ans Davids door de zondag
De zondag is voor veel mensen een moeilijke dag om

door te komen. Ook voor Ans Davids (71) en daarom is zij
blij en dankbaar, dat zij ook die dag de helpende hand

kan bieden aan bewoners van het Huis in de Duinen.
Ook, want op woensdag en donderdag is zij er eveneens
als vrijwilligster werkzaam. Al negen jaar lang.

Ans Davis

door Tom Hendriks

Zij werd op 26 december
1939 in Vlissingen geboren
en kwam op haar achttien
de terecht in Amsterdam.
Daar ging zij werken in
de verzorging, o.a. in een
bejaardentehuis aan het
Sarphatipark in het mid
den van de roemruchte
woonwijk de Pijp. En daar
leerde Ans ook haar latere
man Joop kennen, toen
werkzaam als loodgieterelektricien.

Nadat Joop zich had laten
omscholen werd hij trein
machinist bij de Nederlandse
Spoorwegen en reisde hij
door het hele land. Het
echtpaar kwam in 1981 in
Zandvoort terecht, in een
van de huizen in het tot
rijksmonument verklaarde
NS-station. En daar woont
Ans nog steeds naar volle te
vredenheid.
Zo heeft zij ontelbare reizi
gers aan zich voorbij zien
trekken. En ook bediend, want

vijftien jaar lang heeft zij in
de zomer de toiletten ver
zorgd beneden op het perron.
Eerst samen met Joop en na
diens overlijden negen jaar
geleden in haar eentje. Tot
twee jaar geleden, toen was
het genoeg geweest. En dat
maakte voor Ans de weg vrij
om ook in de zomermaanden
haar diensten in het Huis in
de Duinen aan te bieden.
Want nadat Joop haar was
ontvallen is Ans negen jaar
geleden op aanraden van
een vriendin naar het Huis
gegaan om haar zorgende
handen aan te bieden en
zij was als vrijwilligster van
harte welkom. Op woens
dag en donderdag gaat zij
er naar toe op de fiets, door
weer en wind. Om de post uit
te delen, koffie en thee rond
te brengen, hier en daar een
luisterend oor te geven of
een praatje te maken. En om
af en toe het eten uit te de
len en wat assistentie bij het
consumeren te geven als er
een tekort aan professionele
handen is.
Zo is zij een van die Gouden
Helpers, die op de achter
grond dankbaar werk verrich
ten. Maar zelf is zij ook blij, dat
ze dit werk mag doen. “Want

het brengt je onder de men
sen. En op zondag helpt het
ook mij die lange dag door”,
aldus Ans Davids in haar
keukentje, waar op tafel
twee ereprijzen pronken.
Want zij is de Ans Davids,
die eind oktober in café
Oomstee tot de eerste kam
pioen garnalen pellen van
Zandvoort werd gekroond.
“Dat pellen heb ik van mijn
schoonmoeder geleerd. Het
gaat me inderdaad goed af.
Laatst hing er een zakje gar
nalen aan de deur, ik weet
niet van wie. Een kilootje, in
anderhalf uur bij de televisie
gepeld”, vertelt ze niet zon
der trots.
In het dorp kreeg ze dan ook
steeds gelukwensen, dat zij
van echte Zandvoorters dit
open pelkampioenschap
heeft gewonnen. En ook in
het Huis in de Duinen is er
aandacht aan besteed. De
wisselbeker moet Ans na
tuurlijk inleveren, maar zij
is vast van plan de volgende
keer weer mee te doen. De
feestdagen heeft zij gezel
lig op de Rijn doorgebracht,
maar nu zij weer thuis is kan
er alvast geoefend worden.
De garnalen zijn welkom,
anoniem of niet.

Op 19 januari, de dag van het Nationale Voorleesontbijt,
waren alle peuters van kinderdagverblijf Pluk ‘s morgens

vroeg uitgenodigd voor een speciale gebeurtenis. Ze

mochten allemaal in pyjama komen en kregen een heerlijk
ontbijt. toen klonk plotseling de sirene in de straat!

De brandweer op bezoek bij Pluk

Het was de brandweerwa
gen van de Zandvoortse
brandweer die de hoek om
zeilde. De wagen stopte
precies voor de deur en de
brandweermannen kwamen
in vol ornaat binnenlopen.
De kinderen waren diep on
der de indruk. Helemaal ge
weldig vonden ze het toen
er ook nog een verhaal voor
gelezen werd over… brand
weermannen!
Na het voorleesontbijt wer

den de brandweermannen
uitgezwaaid door alle kinde
ren. Nog even de sirene: “wat
is die hard!” en daar gingen
ze weer. ’s Middags kwam
een vader/brandweerman
terug om een verhaaltje voor
te lezen. Iedereen mocht op
schoot en zijn helm op! Het
was een bijzondere dag,
sommige kinderen hielden
de gehele dag hun pyjama
aan. Het regende buiten pij
penstelen, dus een pyjama
dag was heerlijk.

ON-AIR Events steunt de
Zandvoortse jeugd
ON-AIR Events, het Zandvoortse boekings & organisatie bu-

reau, zal in 2011 meer gaan doen voor de Zandvoortse jeugd.
Diverse evenementen in de dop zullen belangeloos geëngageerd worden door en voor de Zandvoortse jongeren.

Dementie en relatie

Geef om vrijheid

‘Dementie, wat doet het met je relatie?’ Dat is het thema

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in

bruari in ‘Ook Zandvoort’. Het Alzheimer Café maakt de

van 6 februari tot en met 12 februari zullen ook in Zandvoort

van het eerstvolgende Alzheimer Café Zandvoort, op 2 feziekte bespreekbaar voor betrokkenen.
Ouderenarts Hans Houwe
ling: “Dementie veran
dert de persoonlijkheid en
daarmee de relatie. Hoe ga
je daar mee om, dat is de
vraag.” Op de bijeenkomst
vertelt een partner over er
varingen. Er is gelegenheid
voor het stellen van vragen.

Het Alzheimer Café vindt
plaats in OOK Zandvoort,
Flemingstraat 55. Inloop
19.00 uur, aanvang 19.30 uur
(tot 21.30 uur). Bus 81 stopt
voor de deur. Informatie
over Belbus en vrijwilligers:
Hulpdienst ‘Pluspunt’, tel.
5717373.

2011 voor de negende keer een landelijke collecte. In de week
collectanten steun vragen voor het werk van Amnesty.
Met de slogan ‘Geef om vrij
heid’ wil Amnesty duidelijk
maken dat vrijheid niet in alle
landen vanzelfsprekend is en
dat geld nodig is om de vrij
heid van mensen te waarbor
gen. Amnesty International
is een onafhankelijke en
onpartijdige organisatie en

daardoor afhankelijk van
giften. Mocht u tijdens de
collecteweek niet thuis zijn,
geen probleem, vanaf zon
dag 13 februari staat er een
collectebus bij Café Koper op
het Kerkplein, daar waar ie
der jaar tijdens de collecte de
Amnesty-vlag wappert.

Het eerste evenement zal op
7 mei, tijdens de meivakan
tie, gehouden worden bij de
skatebaan naast het spoor
aan de Van Lennepweg. Hier
zal dan de eerste editie van
het Zandvoort Skate Event
plaatsvinden. Tijdens dit eve
nement is er een skatewed
strijd voor diverse leeftijden,
diverse clinics en optredens
van artiesten. Dus een prima
dag in de vakantie.
Op 9 juli zal onder voorbe
houd de 4e editie van het
Kunstfestijn plaatsvinden
op het Kerkplein. Dit keer dus

niet in de muziektent, want
het OVZ Cultuurfonds heeft
afgelopen zomer laten we
ten niet verder te willen met
het Kunstfestijn.
“Afgelopen jaar heeft het
Zandvoortse bedrijf al diver
se evenementen georgani
seerd voor de jeugd. Daarom
zal komend seizoen in het
teken staan van uitbreiding
van deze evenementen”,
laat Roy van Buuringen we
ten. Wil jij deze projecten
steunen als sponsor of vrij
williger, meld je dan aan via
www.onair-events.nl.
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Een paar droge
winterse dagen aan zet

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 55
023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl
BSO de Boomhut organiseert samen met Brainsbody.nl een
Gratis Lezing over de 15 lichamelijke oorzaken van dyslexie. Bent u
ouder, opa, oma of werkt u met kinderen en merkt u dat een kind
grote moeite heeft met lezen? Om het leesprobleem in kaart te
brengen nodigt BSO de Boomhut u uit om deze gratis lezing
bij te wonen. Donderdag 10 februari 20:00 uur. Inloop 19:30
uur. Gratis koffie en thee. Aanmelden bij de receptie van Pluspunt.

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar

Na afloop is er de gelegenheid om thee en sap te drinken.
Woensdag
9:30 – 10:30 		
2 februari t/m 13 april.

Kooking 4 Kids Vanaf 8 jaar
Donderdag 15:30 – 17:45 uur

17 maart t/m 21 april

Website bouwen voor kinderen
Donderdag 15:30 – 16:45 uur

3 maart t/m 14 april

Timmerclub Voor jongens en meisjes

Vrijdag 15:30 – 17:00		 4 maart t/m 10 juni

Pimp up your bike / fiets reparatie 12 plus!
Leer je fiets repareren en onderhouden.
Of kom een oude fiets opknappen.
Vrijdag 19:00 – 20:30		 4 maart t/m 8 april

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

Dinsdag 13:00 – 15:30 uur		 18 januari – 26 april

Haarknippen volgens Iranese methode
Maandag 20:00 – 21:30 uur

14 maart – 18 april

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 19:30 – 21:30 uur

2 maart t/m 30 maart.

Boetseren en Beeldhouwen

Maandag of donderdagavond 19:30 -22:00 uur 27 januari t/m 19 mei

Engelse Conversatie zonder moeilijke spellingsregels
Donderdag 13:00 – 14:30 uur 		 13 januari t/m 28 april

Het is inmiddels een stukje kouder geworden in Zandvoort.
Minder zacht moet je eigenlijk zeggen, want kouder kan
het alleen worden als het immers al koud is en dat was het

de voorbije dagen totaal niet. Januari grossierde tot vandaag in mildheden en ondanks de wat koudere fase die nu

aanbreekt eindigt deze louwmaand een kleine 2 graden
boven gemiddeld.

verzachting als de wind
bijdraait van noordoost
naar noord tot noordwest.
Hogedrukgebieden ma
ken met name de dienst
uit atmosferisch gezien de
komende dagen. Deze an
ticyclonen houden zich pal
boven onze omgeving op.
In het algemeen betekent
dat een relatieve rust in de
lucht en onrustige depres
Met een noordoostenwind sies zijn in de verste verte
wordt ook de komende dan ook niet te zien.
twee dagen nog vrij koude
lucht aangevoerd. De al Het is de grote vraag wat er
lerkoudste lucht bereikt de volgende week gebeurt.
ons evenwel niet en blijft Zet de kou door, of start fe
ten oosten van Nederland. bruari gewoon weer zacht?
Er volgt een periode met Op dit moment is er ruim
vrijwel droog weer en in zestig procent kans op eni
toenemende mate is er ge verzachting en dus een
ruimte voor de zon. Vooral kleine veertig voor continu
de nachten en ochtenden ering van het vrij koude sce
worden koud met minima nario. Op 1 februari is er een
in de richting van de -4 gra uitgebreide maandprogno
den. Dat wordt dus gega se op de weerprimeurlijn
randeerd weer autoruiten (0900-1234554).
krabben voor de meesten.
Overdag komt het kwik iets Een zeer koude sprokkel
boven nul uit in onze om verwacht ik in eerste aanleg
geving.
niet, maar je weet het nooit
met februari…
Waarschijnlijk volgt in de
loop van het aanstaan
de weekend alweer een weerman Marc Putto
In deze rubriek wordt al
twee weken gezinspeeld
op die bewuste koudere
eindfase van januari en
momenteel is die ook een
feit. Voordeel van het fris
sere weer is dat het einde
lijk eens een aantal dagen
zo goed als droog blijft. Ook
zien we de zon regelmatig
schijnen vanaf vandaag.

Website bouwen en onderhouden

Woensdag 20:00 – 22:00		 9 maart t/m 13 april 2011.

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

2

1

2

3-4

Min

-2

-4

-3

-2

Zon

1,5 uur

7 uur

6,5 uur

6 uur

10%

5%

10%

20%

ono. 3-4

ono. 3-4

no. 3-4

n. 3-4

Klussen voor vrouwen

De thema's zijn: elektra, water, boren en zagen.
Vrijdag 17:15 – 18:45 4 maart t/m 8 april

Digitale fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00 uur

10 maart t/m 14 april

Excel

Vrijdag 10:00 – 12:00 uur 		 28 januari – 29 april

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
Expositie Pluspunt:
Herbert Immer Willems, olieverfschilderijen
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Column

Onvi n dbaar

Een dag na mijn verjaardag kwam ik mijn neef tegen. Hij zat
in de auto, wij liepen op de stoep. Hij toeterde, en parkeerde
zijn auto in een zijstraatje. Zoenen en verontschuldigingen
van zijn kant. Nog van harte felicitaties. Zijn computer was
gecrasht en zijn simkaart van zijn mobiel kapot, weg alle gegevens die hij had. Ik bestond niet meer. Hij heeft gegoogeld
en mij gezocht op Hyves en Facebook. Ik bleek onvindbaar!
Ja, wat een heerlijkheid hè?

Nathalie Huisman:

“Ik wil het maximale
uit mijn leven halen, iedere dag opnieuw!”
Een Blackberry die continue roodgloeiend staat, verschillende agenda’s in het

hoofd en 5 kwartier kletsen in een uur. Voor de 27-jarige Nathalie Huisman zijn
dit dagelijkse bezigheden, maar toch is geen dag voor haar hetzelfde.
door Ilja Noltee

Nathalie groeide samen met haar 5 jaar jongere zusje op
in Zwolle. Ondanks dat ze pas 9 jaar was toen haar ouders
scheidden, heeft ze een leuke jeugd gehad. Al van jongs af
aan wist ze dat ze aan het strand zou gaan wonen. En die
droom heeft ze verwezenlijkt, want inmiddels woont ze al
weer circa 5 jaar in Zandvoort. “Ik ben gek op de zee. Ik stond
op het punt om een huis te kopen, maar wist nog niet precies
waar. Ik kwam af en toe in Zandvoort om te surfen en ik vind
het hier relaxter en gezelliger dan andere badplaatsen, mede
omdat het dichtbij Amsterdam en Haarlem is. Toch is er nog
dat dorpse en dat trekt mij enorm aan”, vertelt ze.
Nathalie heeft inmiddels ook een goede baan als personal as
sistant voor de CEO van het internetbedrijf Ibood. Daarnaast
ondersteunt zij ook de interim COO en heeft zij verschil
lende zelfstandige werkzaamheden. Voor een baan als deze
moet je stevig in je schoenen staan en goed bereikbaar zijn.
Voor Nathalie is het routine en ze geniet van iedere minuut.
Huisman: “Voor deze baan heb ik geen specifieke opleiding
gevolgd. Ik ben binnen dit bedrijf doorgegroeid op basis van
mijn kwaliteiten. Organiseren, plannen, meedenken en voor
uit denken, flexibel zijn en kunnen ‘multitasken’ zijn hierbij
belangrijk, maar vooral mentaliteit. Als je een opleiding volgt,
wil dat nog niet zeggen dat je er goed in bent. Er is een groot
verschil tussen theorie en praktijk en dat geldt voor veel din
gen in het leven.” Ibood is een jong en groeiend bedrijf waar
ze veel kan leren en verschillende fases van een onderneming

Get Out!
Donderdag 27 januari

- Vandaag gaat de film Loft in première in de bioscoop van
Circus Zandvoort. Deze Nederlandse thriller gaat over vijf
mannen die elkaar gaan wantrouwen als er een onbekende
vrouw dood aangetroffen wordt in hun loft waar ze hun bui
tenechtelijke levens delen. Deze film is uiteraard mogelijk in
combinatie met een “movie diner arrangement” in samen
werking met Café Neuf. Kijk voor meer info of reserveren op
www.circuszandvoort.nl
- Vanavond is het weer Bar Battle avond! Het team ‘The
Carribean girls’ gaat het gezellig maken in Laurel & Hardy.
Van 20.00 tot 01.00 uur proberen zij zoveel mogelijk om
zet te halen. Een deel daarvan gaat naar het goede doel.
Gekozen is voor KiKa

Zaterdag 29 januari

Denk jij een goede muziekkennis te hebben? Dan kan je za

Nathalie

Huisman

meemaakt. “Door mijn werkzaamheden zie ik de andere kant
van het bedrijf en dat is bijzonder”, aldus Huisman. Maar
Nathalie werkte niet altijd in deze branche.
“Toen ik 16 was deed ik de hippische opleiding in Deurne.
Dit is een opleiding van 4 jaar, enkel voor de paardensport.
Telkens ging ik een half jaar naar school en dan weer een half
jaar stage lopen of werken. Gedurende de opleiding heb ik
onder andere in Amerika en Duitsland gewerkt”, vertelt ze.
In Amerika werkte ze als ruiter en trainer op een handels/
dressuurstal en reed ze ook wedstrijden. Dat moet toch een
groot verschil zijn met het leven dat zij nu heeft in Zandvoort.
Nathalie: “Voor deze sport moet je veel laten en dat wilde ik
op een gegeven moment niet meer omdat er meer is in het
leven en ik ervan overtuigd was dat ik ook andere dingen
zou kunnen.”
In haar werk is ze erg succesvol. Maar volgens haar kun je
succes en geluk pas werkelijk ervaren als je ook de keerzijde
kent. “Ik heb door vallen en opstaan geleerd dat heel veel
dingen relatief zijn, ik geniet juist van de simpele dingen
zoals op een mooie zomerdag met vriendinnetjes op het
strand hangen. Misschien is het wel een combinatie van alles
dat in balans moet zijn”, vertelt Nathalie. Voor de toekomst
heeft ze mooie plannen in het vizier: van een lange reis tot
zelfstandig ondernemer, Nathalie haalt uit het leven wat erin
zit en daar heeft ze groot gelijk in. Carpe Diem!
terdag je hart ophalen bij Raadje plaatje in café Fier. Schrijf
je in met een team van maximaal 4 personen en neem het
op tegen de experts van ZFM Zandvoort. Deelname is gratis,
het begint om 20.00 uur.

Zondag 30 januari

Het is toch eigenlijk vreemd. Kamerdebatten worden er gevoerd over ‘privacy’ en dat we al onze gegevens blootgeven
aan cybercriminelen, daar wordt weinig over nagedacht.
Denk maar niet dat zij wachten op een goedkeuring om
vrienden met jou te worden, zij vinden hun weg zelf wel.
Een profiel aanmaken hoeft natuurlijk niet dramatisch af te
lopen en lijkt ogenschijnlijk onschuldig, maar als de zinnen
op jou zijn gezet dan kan het nare gevolgen hebben. Deze
cybercriminelen weten jouw interesses, jouw voorkeuren,
jouw liefhebberij. Ze maken handig gebruik van die persoonlijke informatie die in je profiel staat en weten je op die
manier makkelijker te benaderen. En helaas is ‘ontvrienden’
met deze lui niet mogelijk. Sociale netwerken zijn populair
bij deze criminelen om ‘malware’ (bestanden met kwaadaardige software) te verspreiden. En wat te denken van het
onderscheppen van financiële gegevens, zoals phishing?
Hiermee proberen illegale ondernemingen persoonlijke
gegevens van je te krijgen, zoals bankrekeningnummers,
wachtwoorden, naam, pincodes, geboortedatum, telefoonnummers, inlogcodes, enzovoorts. Als ze deze gegevens hebben, proberen ze er geld mee van je rekening te halen.
Misschien draaf ik door… maar niet helemaal onterecht
meen ik. Let op wat je doorgeeft! En weet je, hoewel de
computer soms een vijand kan zijn, is hij ook mijn allergrootste vriend. Maar het ouderwetse, vertrouwde telefoonboek
en een uitgeprinte telefoonlijst liggen er bij mij nog steeds
heel braaf naast.

Uitslag vorige stelling:
‘Het uitgaansleven in Zandvoort
heeft een keurig imago’

67% eens

33% tegen

+ "Als je het vergelijkt met andere uitgaansdorpen

en steden dan is het prima te doen in Zandvoort."

Op deze dag staat het Wapen van Zandvoort in het teken
van de jaren 70 met een 70’s Disco Party. Even lekker terug
in de tijd met de muziek die deze jaren met zich meebracht.
De toegang is gratis en het begint om 16.00 uur.

– "Al jaren holt het gedrag van de bezoekers achteruit.

Zaterdag 5 februari

– "Het is zowat elke week raak met vechtpartijen en

Op zaterdag 5 februari organiseert Het Patronaat in Haarlem
‘Onderstroom: Olene Kadar’. Na een knetterende editie
met Egbert in oktober is Onderstroom in 2011 terug met
een nieuwe techno-ster van eigen bodem: Olene Kadar! Zijn
levendige benadering van techno is zeker vernieuwend te
noemen en met een flinke dosis funk heeft hij de dansvloe
ren van bijvoorbeeld Studio80, Awakenings, Welcome To The
Future, maar ook Watergate en Tresor in Berlijn voor zich
weten te winnen. De prijs is € 10 en kaarten kunnen besteld
worden op www.patronaat.nl

Overlast duurt nu tot 06.00 uur. Leuk als je in
het centrum woont.’

vernielingen. Het is er in de jaren niet beter op geworden."
Dit was voorlopig de laatste stelling op deze pagina.
Vanaf volgende week starten we met een
nieuwe fotorubriek.

Hierin zullen we elke week een foto plaatsen die wordt
ondersteund met een bijschrift van de maker van de foto.
Dit kan een leuke anekdote zijn maar ook een ergernis
of een filosofische gedachte.
17

Word ook bekend als ondernemer in Zandvoort!
Meld u aan op www.zandvoortinbedrijf.nl
en ontvang o.a. de maandelijkse nieuwsbrief

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

DAK – LOOD – EN ZINKWERK

Bitumineuze dakbedekkingen
Pannen daken
Shingle daken
Zinken en koperen daken
Dakterrassen
Dakisolatie

Goot vernieuwing en reparatie
Koper en zinkwerk
Loodwerkzaamheden
Hemelwater afvoeren
Stormschade en onderhoud

ACTIE

De mooiste behandeling in combinatie met de allerbeste
producten. Van € 345,- voor € 199,- (1 per klant)

De ossential facial stimulator peel t.w.v. € 150,-

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

- stimuleert de celvernieuwing
- vermindert de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels
- verbetert de huidtoon en -structuur
- zorgt voor een verhelderend effect van de huid

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

Professonial-C kit 4 producten t.w.v. € 195,-

APK

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Bestaande uit; C cleansing gel, C exfoliating day lotion,
professional C serum 10% en de C sunguard.
Vitamine C neutraliseert de vrije radicalen om
schade in de huidcellen te voorkomen.
Professioneel krachtige vitamine C van Obagi geeft
uw huid de superieure bescherming die het nodig heeft.

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Bel voor een afspraak:
Laura: 06-43049362
www.desalonzandvoort.nl

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

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Fitheidstest voor 65-plussers
Wilt u ook weer gaan sporten in 2011? Schrijf dan in voor de
speciale fitheidstest voor 65-plussers. In vervolg op een succesvol sport- en beweegproject dat de afgelopen jaren in
Zandvoort heeft plaatsgevonden voor 55-plussers, is vorig
jaar een nieuw beweegproject gestart: het ‘GALM+ project’.

sporten zoals bijvoorbeeld
nordic walking. De 2e fittest
in Zandvoort wordt georgani
seerd op zaterdag 19 februari
2011 in de Korver Sporthal.

GALM+

GALM+ wordt u aangeboden
door de gemeente Zandvoort
en is bedoeld voor inwoners
in de leeftijd van 65-75 jaar
die niet of weinig sporten of
lichaamsbeweging hebben.
Daarnaast worden ook per
sonen die onlangs 55 jaar zijn
geworden en weinig bewe
gen van harte uitgenodigd
om deel te nemen.
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Voor dit speciale sportstimule
ringsproject is de helft van de
inwoners in deze leeftijdscate
gorie vorig jaar al uitgenodigd
om deel te nemen aan een fit
test en vervolgprogramma. De
andere helft van de inwoners
heeft vorige week een uitno
diging ontvangen. Naar aan
leiding van de fittest in 2010
zijn zo’n 35 deelnemers gaan

Uit onderzoek blijkt dat met
het ouder worden, het op peil
hou¬den van fitheid en ge
zondheid steeds belang¬rijker
wordt. Senioren kunnen gedu
rende een periode van een jaar:
herhaaldelijk hun fitheid laten
meten (twee keer); deelnemen
aan een bewegingsintroduc
tieprogramma en een vervolg
programma; gericht geadvi
seerd worden met betrekking
tot te ondernemen sportieve
activiteiten. Indien u interesse
heeft of meer informatie wilt,
dan kunt u contact opnemen
met Sportservice HeemstedeZandvoort, projectleider
Hubert Habers 023-5319475

Kenamju Zandvoort
Sinds 1948 kunt u bij sportcentrum Kenamju terecht voor allerlei sportieve fitness en vechtsporten. Kenamju is een begrip over de hele wereld. Een waslijst aan wereldtoppers zijn
voortgekomen uit de judo-, karate- en jiujitsu-stal. Maar er is
meer, naast de vechtsporten is er een ruime keus aan andere
activiteiten.

Het is belangrijk dat men
sen zich bij Kenamju op hun
gemak voelen. Of je nu oud,
jong, dik, dun, lang, kort, man
of vrouw bent is niet belang
rijk. “Voor ons is iedereen ge
lijk. Aandacht besteden aan
onze klanten vinden wij erg
belangrijk. De mensen die

hier komen sporten, komen
voor hun plezier”, zegt Marcel
van Rhee van de Zandvoortse
vestiging. Dat maakt de sfeer
erg relaxt. Onderhand bieden
zij 20 verschillende sporten
in het sportcentrum. Die kun
nen worden ondergebracht in
drie hoofdgroepen: budo (alle

vechtsporten), aerobics (be
wegen op muziek) en fitness
(werken met gewichten en car
dioapparatuur). Spinning is zich
zeer breed gaan ontwikkelen,
een groepsles waarbij je op spe
ciale fietsen onder begeleiding
van een instructeur, op een op
zwepende beat helemaal uit je
dak kunt gaan. Een activiteit die
voor iedereen toegankelijk is!
Verder besteden ze erg veel
aandacht aan 55+gymnastiek,
pilates, medische fitness (re
validatie) en willen ze natuur
lijk de jeugd aan het sporten
krijgen. Overdag zijn er zelfs
speciale uren met kinderop
vang. Kenamju aan de A.J. v.d.
Moolenstraat is 7 dagen per
week geopend (dus ook op
zondag!). Bent u enthousiast
geworden? Bel dan voor in
formatie tel. 5715829 of kijk op
www.kenamju.nl.
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door Edwin Gitsels

Jerry Kramer (VVD) kandidaat
voor Provinciale Staten-verkiezingen

“We willen dat zoveel mogelijk Zandvoorters op mij gaan stemmen!”
Het is alweer decennia geleden dat er een Zandvoorter in
de Provinciale Staten zat. Maar met de komende verkiezingen op 2 maart lijkt daar verandering in te komen. Want de
pas 28 jarige Jerry Kramer maakt een goeie kans om verkozen te worden. Hoe is dat zo gekomen?

leboel dingen die de provincie doet zijn belangrijk, zoals de
aanleg van wegen, Schiphol, allemaal zaken die een groot
regionaal belang hebben. Ook natuur en toerisme gaan over
gemeentegrenzen heen. Er zijn ook dingen die ik aan de
provincie niet goed vind. Kijk naar de Icesave-affaire, maar
ook op cultureel gebied. Dat gaat zo van: we hebben een
potje, schrijf maar in en je krijgt geld, maakt niet uit waar
het voor is. Hap-snap beleid. Dat moet anders. We willen
bijvoorbeeld versterking van Schiphol, nou, laten we ons
daar dan op storten en niet zo’n halfbakken aanpak zoals ik
dat nu veel zie gebeuren. Nu de VVD groeit, gaat het steeds
beter, en in die lijn wil ik graag meedoen met de fractie.”

Hoeveel zetels kan de VVD halen?
Jerry Kramer (1982), eindexamen in 2000, gemeenteraad in 2006,
Provinciale Staten in 2011??

Jerry Kramer vertelt: “De renovatie van het Rotonde gebouw
was aanleiding voor het bezoeken van een commissiever
gadering. Ik was toen een jaar of 18, 19. Er volgden meer on
derwerpen, die ik interessant vond, en steeds vaker bezocht
ik de gemeenteraad. Op een gegeven moment ben ik lid van
de VVD geworden en kwam ik ook op fractievergaderingen.
Daar had ik altijd wel mijn woordje, dus dat viel op. Nou, dan
word je kandidaat raadslid, eerst op plek 5, achter Michael
van Praag, een hele eer. De man haalde zoveel stemmen
binnen dat ik ook in de gemeenteraad kwam. Een hele vuur
doop, op zo jonge leeftijd. Ik dacht: dat doe ik vier jaar en dan
stop ik. Mijn mening was tenslotte dat iedereen er veel te
lang in zat en dat ik al die koppen nou wel kende, dus moest
ik wel het goede voorbeeld geven. Maar ja, ik vond het inte
ressant, ik leerde ervan, ik bereikte ook dingen, en ik wilde
nog meer bereiken, dus zei ik: ik doe het nog vier jaar. Maar
ja, Zandvoort is klein, en we hebben ook de omgeving nodig
om hier wat te bereiken. Een goeie stap is dan de provincie.”

En daarvoor kun je jezelf gewoon opgeven?

“Ja. Dat wil zeggen, je hebt daarbij wel je partij nodig om je
kandidaat te stellen. Dan komt de kan
didaatcommissie met een advies en
daarin stond ik op plek 22, en dat is goed
voor iemand die net begint. Er waren
zo’n 60 kandidaten, en daarvan komen
er 30, 35 op de lijst. Dus ik was zeer content met die 22e plek.
Vervolgens kwam er een kandidaten ledenvergadering, en
daar ben ik nog een paar plekken gestegen, naar plek 18.”

“Er zijn er op dit moment 13, en als ik de peilingen mag ge
loven, dan eh…”. Dan zou het wel eens 18 kunnen worden.
“Nou, al zijn het maar 16, dan is de kans al groot dat ik er in
kom, want er is altijd verval. Er staan bijvoorbeeld ook veel
wethouders op de lijst, waarvan ik me afvraag of hoe ze dat
zouden willen gaan combineren. Want het statenlidmaat
schap gaat toch richting een halve full-time baan.”

Werk jij?

“Ik werkte op een architectenbureau. Helaas kregen die last
van de economische crisis, dus heb ik een tijdje op het strand
gewerkt. In februari wil ik verder studeren.”

Met als doel? Wat wil je worden als je groot bent?

“Ik doe architectuur als afstudeerrichting, maar ik heb ge
merkt dat dat toch niet helemaal mijn ding is. Ik vind het
leuk om creatief te zijn, dat zeker, maar ik zie toch meer in
het besturen en regisseren. In de bouw, en in de politiek.”

Heb je je politieke interesse
van huis uit meegekregen?

“De betrokkenheid wel, ja. Toen ik jong was las ik al de krant.
Altijd geïnteresseerd in nieuws en ontwikkelingen. En nog
steeds. Ik kijk nauwelijks tv, meestal bezig met het lezen van
raadsstukken of nieuws op internet. Het moet een passie
zijn, en dat is het bij mij. Je
moet goed gek zijn, eigen
lijk, want het kost je heel
veel tijd.”

“Je moet eigenlijk wel goed
gek zijn voor de politiek”

Heeft Provinciale Staten als bestuursorgaan
eigenlijk nog wel toekomst?

“Da’s een leuke vraag. Ik denk dat we òf naar grotere pro
vincies moeten, waarbij wij dan samen zouden gaan met
Zuid-Holland en Utrecht, òf je moet provincies helemaal
afschaffen en naar grotere gemeentes gaan. Maar een he

Ga je weer net zo’n stevige campagne voeren
als met de gemeenteraadsverkiezingen?

“Ja. We gaan een campagneteam opzetten, we willen dat
zoveel mogelijk Zandvoorters van welke partij dan ook op
mij gaan stemmen, want het wordt hoog tijd dat er weer
eens iemand uit Zandvoort in de provincie komt. Want dat is
lang geleden, 30, 40 jaar. Het is voor heel Zandvoort belang
rijk, ook voor het circuit, voor het toerisme, noem maar op.
Ik kom natuurlijk niet voor Zandvoort in de provincie, maar
mijn hart ligt hier wel.”

Reacties op
damherten-rapport
deel 2

De reacties op de damherten problematiek blijven binnenstromen. Daarom deze week wederom een handjevol
meningen. Donderdag 27 januari komt gedeputeerde Jaap
Bond in het NH Hotel het rapport van de provincies toelichten. Komt allen!

Damhertenbiefstuk

Ik kan alleen maar liefde voelen voor damherten. Ik sta
helemaal achter de dierenbeschermers en vind dat de
provincies niet objectief zijn. Overal zijn diervriendelijke
oplossingen voor te bedenken. Het probleem wordt veel
groter gemaakt door mensen die niets met damherten
hebben. En door jagers die staan te trappelen hun hobby
uit te gaan oefenen in de AWD. - Inge de Hartog

Nieuwe planten

Ik heb vorig jaar tweemaal nieuwe planten gekocht, en
die werden weer opgegeten! Persoonlijk denken wij dat
afschieten de enige mogelijkheid is. Hoge hekken zullen
wel iets helpen, maar er zijn teveel damherten op een te
kleine oppervlakte. En dat wordt alleen maar erger als er
niets aan wordt gedaan. - Bennie en Kees Kerkman

Artis

Afschieten is de enige optie. Geitenwollensokken organisa
ties als de Dierenbescherming en de Partij voor de Dieren
bekijken de zaak met gekleurde brillen en zullen de overlast
en verkeersongevallen blijven ontkennen of bagatelliseren.
Dat blijkt wel uit het onzinnige verhaal van de grote eco
nomische waarde voor de toerist. Mensen die groot wild
willen zien gaan maar naar Artis. - Rob Visser

Wolven

Afschot van damherten is een onzalig idee. Een groot over
schot aan mensen in de Randstad doet de overheid toch
ook niet besluiten tot het elimineren van bewoners? Om
de wildstand op niveau te houden zouden wolven geïntro
duceerd kunnen worden die voor een natuurlijke selectie
kunnen zorgen. Wolven zijn daartoe uitermate geschikt,
omdat zij geen gevaar zijn voor de mens. In de USA zijn in
Yellowstone Park wolven met succes geïntroduceerd en
nog nimmer is daar een mens door wolven aangevallen. Mr. R.H. Bluemink

Laffe daad

Ik ben absoluut tegen afschieten. De verantwoordelijke
‘boswachters’ hebben toegelaten dat de populatie sterk
toenam. Zij hadden veel eerder moeten aangeven dat er
teveel herten kwamen. Van vakmensen mag je toch inzicht
en kennis verwachten. Door menselijk falen zijn er nu te
veel herten die de mens niet meer als vijand zien waardoor
je ze tot 3 meter kan benaderen. Afschieten zou dan ook
een zeer laffe daad zijn. Voer de herten in de duinen ruim
en voldoende bij, dan blijven ze in hun eigen gebied. Doe
door dat voer een anticonceptiemiddel en de overlast is
afgelopen. - Will Honderdos
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Gemeentelijke publicatie week 04 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 3 en de
verdere in week 3 door het college genomen besluiten zijn in
week 4 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Wijziging telefonische bereikbaarheid gemeente
Zandvoort

Met ingang van vrijdag 4 februari aanstaande is de gemeente
op vrijdagmiddagen telefonisch niet meer bereikbaar via het
centrale nummer.
Hieronder een overzicht van de openingstijden met ingang
van 4 februari.

Openingstijden Receptie (Telefoon)

Maandag t/m Donderdag van 8:30 uur -17:00 uur
Vrijdag van 8:30 uur - 12:30 uur

Openingstijden Centrale Balie (Burgerzaken)

Maandag t/m Woensdag van 8:30 -16:00 uur
Donderdag van 8:30 uur - 20:00 uur (’s avonds voor een beperkt
aantal zaken)
Vrijdag van 8:30 uur - 12:30 uur

Verkiezing Provinciale Staten 2011
STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het bij de
aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten op
woensdag 2 maart 2011 een kiezer is toegestaan bij volmacht
te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht
te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op woensdag 16 februari
2011, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester
van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 18 januari 2011 als
kiezer is geregistreerd.
Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer
aan wie een kiezerspas is verstrekt.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde
op te treden, moet op dinsdag 18 januari 2011 als kiezer zijn
geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde
een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken
of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas

1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente
als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te
stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de
stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette,
stempas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de
gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas

kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde,
door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden
uitgebracht.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 2.

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN
KIEZERSPAS

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het bij de
aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten
op woensdag 2 maart 2011 een kiezer is toegestaan zijn/
haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen
het gebied waarvoor de verkiezing geldt. Daarbij gelden de
volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos
formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een
ander gemeente aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op woensdag 16 februari 2011, door
de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij/zij op dinsdag 18 januari 2011 als kiezer
is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te
mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de
stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch
uiterlijk op 25 februari 2011 tot 12.30 uur de stempas over te
leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats
waar hij/zij op dinsdag 18 januari 2011 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te
mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de
stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden
vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas
ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet
kunt identificeren mag u niet stemmen. Nadere inlichtingen
worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 2.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

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
Verzonden Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Kennemerweg 78, verbouw secretariaat/shopgebouw, verzonden 17 januari 2010, 2010-VV-034.
- Prinsesseweg 34, sloop openbare bibliotheek, verzonden 17
januari 2010, 2011-VV-003.
- Vuurboetstraat 4, veranderen woning en garages, verzonden
17 januari 2011, 2010-197Rv.

Verkeersbesluit LDC parkeergarage

Het college van B&W heeft in de vergadering van 11 januari
2011 een verkeersbesluit genomen ten behoeve van de noodzakelijke bebording en verkeerstekens bij de parkeergarage
Louis Davidscarré (LDC).

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
Overwegende dat:

- de LDC parkeergarage begin 2011 open gaat voor publiek;
- de garage geen openbare weg is volgens de wegenverkeerswet;
- in de algemene voorwaarden voor het gebruik van de parkeergarages in Zandvoort opgenomen is dat de het Reglement
verkeersregelen en verkeerstekens van kracht zijn in de LDCparkeergarage;
Uit het oogpunt van:
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
- de algemene veiligheid in de parkeergarage;
Het gewenst is om:
- de entreebaan van de garage gesloten te verklaren voor
voetgangers,fietsers en bromfietsers;
- een hoogtebeperking in te stellen;
- een verbod in te stellen voor aanhangwagens.
- de snelheid van het verkeer dat de garage nadert zeer laag
(stapvoets) is waardoor een kleinere maat borden toegepast
wordt dan in het RVV is voorgeschreven;
- de volgende borden van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 bij de ingang van de LDCparkeergarage worden toegepast:
C10: gesloten voor motorvoertuigen met aanhangers;
C15: gesloten voor fietsers en bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen;
C16: gesloten voor voetgangers;
C19: gesloten voor voertuigen hoger dan op het bord is aangegeven (2,10 meter).

- Kennemerweg 78, vervanging 260m hekwerk langs fietspad, vervanging slagboom en aanbrengen beveiligingshek,
ingekomen 14 januari 2011, 2011-VV-008.

- voornoemde wegen op dit moment in beheer zijn bij en onderhouden worden door de gemeente Zandvoort en voorts is
gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente;

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

- het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden
geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel
voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

Vervolg gemeentelijke publicatie week 04

- overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer het openbaar lichaam dat
het beheer heeft over de weg is gehoord;
- overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de
Korpschef van de regiopolitie Kennemerland, de daartoe gemachtigde medewerker Verkeersadvisering en laatstgenoemde heeft ingestemd met hieronder genoemde maatregelen;

Besluiten:

1. Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om over te gaan tot
de plaatsing van de borden van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:
C10: gesloten voor motorvoertuigen met aanhangers;
C15: gesloten voor fietsers en bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen;
C16: gesloten voor voetgangers;
C19: gesloten voor voertuigen hoger dan op het bord is aangegeven (2,10 meter).
2. te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing
van deze mededeling in één of meer plaatselijke dag- of
weekbladen.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

Centraal telefoonnummer

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

Melding of klacht?

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

Openingstijden Centrale Balie

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

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.
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.

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%
DORSMAN.NL OF 023-5714534

basketbal

paardensport

- heren

Lions heren naar overwinning
Het is al een poosje geleden dat de heren van The Lions een

thuisoverwinning boekten. Afgelopen zaterdag was weer
de eerste toen het Amsterdamse Brothers & Sisters met
73-66 aan het kortste eind trok.
Door allerlei oorzaken heeft
het eerste team niet meer
dan vier spelers: Marvin
Martina, Rens Teeuwen,
Philip Prins en Bart v.d. Storm.
Het seizoen zal afgemaakt
moeten worden met een
team dat gesteund wordt
door de andere teams, het is
niet anders.
Zaterdag stond er echter wel
een getergd en super gecon
centreerd team dat frank
en vrij de zeker niet slechte
tegenstanders tegemoet
trad. Onder aanvoering van
een grandioze Martina, die

basketbal

37 punten maakte waarvan
6 driepunters uit de meest
onmogelijke situaties, het
felle en goede spel van de
junioren Jaap v.d Meij, Ken
van Rhee en Duco Boukes (die
allen cruciale scores maak
ten), en de rust van de erva
ren veteranen Peter Sterker
en Guido Weidema, kwam
Lions tot een maximale voor
sprong van 60-32.
Vooral het tweede kwart was
van groot belang voor Lions.
Hierin namen de gastheren
een voorsprong van 17 pun
ten bij rust. Ook het derde

kwart was zeer goed met
veel snelle breaks die leid
den naar de maximale voor
sprong maar daarna was de
pijp leeg. De Amsterdamse
gasten kwamen meer en
meer in hun spel met een
drukkende full court press.
Mede door de foutenlast van
onze plaatsgenoten smolt de
voorsprong als sneeuw voor
de zon tot 67-62. Veel verder
zou Brothers & Sister niet
komen. Lions won met een
extra gemotiveerd team een
zeer belangrijke wedstrijd
maar moet er wel voor zor
gen dat komende zaterdag,
als de heren om 20.15 uur
thuis tegen Volendam spe
len, er opnieuw een team
staat. Topscores Lions: Marvin
Martina 37, Rens Teeuwen 16
en Jaap v.d. Meij 11 punten.

gehandicapte Zandvoortse dressuurruiter Erik Monster,
door zijn prestatie tijdens eerdere wedstrijden in zijn klas-

se, deelnemen aan het bijprogramma van Jumping Amsterdam: het grote hippische evenement in de RAI.
Monster liet zich van zijn
beste kant zien en ondanks
dat hij een bepaald gedeelte
van zijn allereerste (!) kür op
muziek mistte, een onder
deel waar hij een eigen in
terpretatie van maakte en
wat twee juryleden niet op
gevallen was, kreeg hij toch

een schitterende score: 63%!
“Zijn paard Winston vertoon
de geen enkele spanning op
het inrijterrein en toen het
zover was liep hij rustig met
verzorgster Sabine mee naar
de ring. De tribunes waren
goed bezet en de speaker

Tumultueuze handbalwedstrijd
De handbalwedstrijd tussen ZSC en de reserves van Zeeburg

lijk werd met 9-17 het hoofd gebogen voor de nummer twee

dag hun meerdere moeten erkennen in de reserves van het

IJmuidense Akrides. De koploopsters wonnen, vooral door
een sterke start, met 64-45 van de Zandvoortse dames.

erg goed benutten. Ze waren
helaas op schot en we kwa
men met 18-0 achter te staan.
Gelukkig ontspanden we ons
iets meer na een time-out en
kwamen we beter in de wed
strijd doordat we ook beter
op hun scorende speelsters
gingen verdedigen”, herinnert
trainer/coach Dave Kroder
zich na afloop.
Aan de kant van Lions was het
vooral Martine Loos (19 pun
ten) die zorgde dat de ploeg
de rest van de wedstrijd ge

lijk op bleef gaan, aangevuld
door Sabine Dijkstra (10). Het
eerste kwart eindigde in 24-5,
maar het 2e en 4e kwart wer
den gewonnen. “Verder moet
ik nog even kwijt dat het
aanvallend niet echt lekker
liep en dat we daar nog een
hoop werk te verrichten heb
ben, maar dat het belangrijk
is, ondanks deze nederlaag,
te blijven inzien dat we niet
voor niets zo'n hoge klas
sering hebben dit jaar: deze
meiden zijn gewoon goed be
zig!”, sluit Kroder af. Komende
zaterdag spelen de dames om
18.30 uur thuis in de Korver
Sporthal tegen het tweede
team van de koploper in de
nationale eredivisie dames,
ProBuild Lions uit Landsmeer.

“Sport is goed voor lichaam en geest”
www.sportinzandvoort.nl

verzocht de aanwezigen zo
stil als mogelijk te zijn in
verband met de leeftijd van
het paard en de allereerste
kür op muziek van de ruiter.
Alles verliep volgens plan,
behalve de proef. Erik vergat
de ‘slangenvolte met drie bo
gen’ (een bepaald verplicht
onderdeel van de kür, red.).
Hij maakte er een eigen in
terpretatie van, hetgeen 2 ju
ryleden niet opviel. Daarom
kreeg hij dus een mooie sco
re”, vertelde zijn trotse vader
Arie Monster ons.

handbal

den de Zandvoortse handbaldames al ruim achter. Uiteinde-

- dames

De dames van The Lions hebben afgelopen zaterdagmid-
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Zoals de Zandvoortse Courant al eerder meldde mocht de

uit Amsterdam, eindigde zeer tumultueus. Toen echter ston-

Koplopers te sterk voor basketbaldames

Eigenlijk was de wedstrijd
mentaal gezien zo goed als
over na slechts enkele mi
nuten spelen in het eerste
kwart. Op de een of andere
manier was er van te voren
al behoorlijk ontzag voor de
vooral fysiek sterke speelsters
van Akrides 2, de nummer 1 in
de competitie. “We hadden
besloten om een compacte
2-1-2 zone te spelen om zo
hun fysieke overwicht aan
te kunnen. Hierdoor kregen
ze echter iets meer ruimte
vanaf de driepuntlijn, die ze

Erik Monster tijdens Jumping Amsterdam

in de 3e klasse SD.

Hommeles tijdens de wedstrijd

Opnieuw had trainer/coach
Sven Heller te maken met
twee gevoelig afwezige
speelsters. Zowel Daphina
van Rhee als Charissa
Koning zijn voor lange tijd
door blessures uitgescha
keld. Zandvoort begon dus
gehandicapt tegen het ster
ke Zeeburg, dat een meer
dan uitstekende doelvrouw
had meegenomen. Al ras
hadden de Amsterdamse
dames een grote voor
sprong opgebouwd. Als zij
twee doelpunten scoorden,
kon Zandvoort er slechts

één tegenover stellen. Bij
rust derhalve een achter
stand van 5-11.
De tweede helft bracht toch
een wat beter opererend
Zandvoort in het veld. Rustig
aan werd de achterstand
ingelopen maar uiteinde
lijk kwamen ze niet verder
dan 8-12. Meestal stond de
doelvrouw van Zeeburg in
de weg maar ook vaak wer
den de paal en de lat geteis
terd door ZSC’ers. Zeeburg
liep dus weer uit tot een
minuut of 3 voor het einde

van de wedstrijd. Toen sloeg
de vlam in de pan. Tijdens
een fast-break werd Laura
Koning door een tegen
standster geduwd, waar
door zij tegen de sluitpost
van Zeeburg viel. Die was
daar klaarblijkelijk niet van
gediend en sloeg Koning op
zo een manier waardoor de
arbiters niets ander konden
doen dan haar op een rode
kaart trakteren. Tergend
langzaam verliet zij het veld
waardoor de wedstrijd toch
zeker een minuut of drie
stillag; een speler/speelster
met een rode kaart moet
namelijk de hal verlaten
en zolang dat niet gebeurd
is, ligt het spel stil. Koning
kreeg ook een gele kaart
(waarschuwing) omdat ze
doorging met ‘mekkeren’
tegen het arbitrale duo en
kreeg geen strafworp die
toch zeker wel op zijn plaats
was geweest. Lichtpuntje
in deze wedstrijd was een
nieuwe clubscheidsrechter
voor ZSC die absoluut niet
onderdeed voor zijn gerou
tineerde collega. Daar kan
de club nog veel plezier aan
beleven! Scores ZSC: Laura
Koning 4, Romena Daniëls 3
en Martina Bal en Lucia v.d.
Drift ieder 1 doelpunt.
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bridge

voetbal
Opnieuw winst voor SV Zandvoort
Opnieuw heeft SV Zandvoort het zoet van de overwinning
mogen proeven. In eigen huis wonnen onze plaatsgenoten
met 1-0 van Castricum. Het was een uiterst povere verto-

ning van beide ploegen die de naam ‘wedstrijd’ nauwelijks
mocht dragen.

Kopbal van Michel de Haan

Vanwege vakanties waren
een viertal spelers en trai
ner/coach Pieter Keur af
wezig, waardoor assistent
Sander Hittinger weer aan
het roer stond. Het begin
van de wedstrijd was nogal
chaotisch. Zes spelers van
de gasten hadden geen gel
dige spelerspassen en de
scheidsrechter wenste zijn

hand niet over zijn hart te
halen. Het gevolg was dat
Castricum met 9 spelers
moest starten. Er werden 4
andere spelers opgeroepen
die vlak voor rust arriveerden
waarna Castricum weer met
11 spelers in het veld stond.
Nu mag je verwachten dat
met 11 tegen 9 er een gi

gantisch offensief van onze
plaatsgenoten zou komen,
maar niets was echter min
der waar. Er werd wel wat
druk gezet op het doel van
de tegenpartij maar echt
gevaarlijk konden de kustbe
woners niet worden. Sterker
nog, de beste kansen waren
voor de gasten. Het leek wel
of Zandvoort zich geen raad
wist met de ruimte die er
wel degelijk was. Toch kwam
Zandvoort op voorsprong. In
de 35e minuut mocht Max
Aardewerk vanaf de linker
kant een vrije schop nemen
die, door iedereen gemist,
pardoes tegen de touwen
vloog.
Toen Castricum vanaf de
40e minuut weer compleet
was, moest Zandvoort bijna
constant achteruit spelen.
Ook de tweede helft speel
de zich vrijwle geheel af op
de helft van de gastheren
en de druk op het doel van
Jorrit Schmidt was ontzet
tend groot. Vlak voor tijd

werd er zelfs nog een bal van
de doellijn gehaald door een
van de Zandvoortse verdedi
gers, anders was het tot een,
misschien wel terechte, pun
tendeling gekomen. Ergo, on
danks het zeer magere spel,
sluipt SV Zandvoort naar de
top van de 2e klasse A en
staat nu op een gedeelde
derde plaats. Dat was na de
eerste vijf wedstrijden van
dit seizoen geheel anders
met een laatste plek.
Komende zaterdag speelt
Zandvoort om 14.30 uur in
en tegen Monnickendam dat
afgelopen zaterdag bij AFC
met 4-0 een pak op de broek
kreeg. Overige uitslagen 2e
klasse A: TOB – Aalsmeer:
2-2; ZOB – DVVA: 0-2; Hellas
Sport – Amstelveen: 3-1 en
Jong Hercules – Haarlem/
Kennemerland: 2-1. De wed
strijd Voorland – Overbos
kon geen doorgang vinden
in verband met grote proble
men met spelerspassen van
een van de beide clubs.

biljarten
Café Oomstee wint van Hof van Heemstede
De voor het driebandenteam van café Oomstee zeer belangrijke wedstrijd tegen koploper Hof van Heemstede, is

door de Zandvoorters gewonnen met 13-7. Hierdoor stijgen
zij op de ranglijst.

Dick Pronk aan stoot

Oomstee trad in eigen huis
aan met kopman Louis v.d.
Mije, Dick Pronk en nieuw
komer Jeroen v.d. Bosch. De
eerste partij in de eerste

ronde van twee, werd ge
speeld door Louis v.d. Mije
en Toon Kuhlman. V.d. Mije
moest 13 caramboles maken
in 25 beurten en Kuhlman

15. De Zandvoortse kopman
liet zeer hoogstaand spel
zien en was in 13 beurten,
een gemiddelde van 1 dus,
uit. Zijn tegenstander kwam
er 2 tekort. De tweede par
tij liet een ontketende Dick
Pronk (10) zien, die zijn te
genstander Marco Deen
(13) volkomen kansloos liet.
Pronk presteerde het om in
de 3e beurt een serie van
maar liefst 8 caramboles te
scoren. Hij maakte de partij
uit in 5 beurten hetgeen een
gemiddelde van 2 beteken
de! Zijn tegenstander had
totaal geen verweer en bleef
op 0 staan. De derde partij
werd gespeeld door nieu
weling Jeroen van der Bosch
(7) tegen John Derogee (12).
Derogee speelde een prima

partij, V.d. Bosch was totaal
kansloos waardoor de stand
na de eerste ronde 6-4 was.
De tweede partij van V.d.
Mije was weer een span
nende. In de 2e beurt scoor
de onze plaatsgenoot een
serie van 7, maar dat was
niet voldoende om de partij
winnend af te kunnen slui
ten. Daarvoor kwam hij 1 ca
rambole te kort. De tweede
partij van Pronk was weer
een fluweeltje, hij speelde
opnieuw prima en won in 9
beurten. Zijn tegenstander
Deen scoorde 7 punten. In
zijn laatste partij wist V.d.
Bosch voor een stunt te zor
gen. In de nastoot wist hij de
volle 3 punten voor Oomstee
binnen te halen.

'Garagebridge'
opnieuw zeer geslaagd
Voor de derde achtereenvolgende keer organiseerden Rob
en Anja Witte van Autobedrijf Zandvoort afgelopen zondag in hun showroom een gezellige bridgedrive. Het was
een drukte van belang, maar liefst 64 bridgeliefhebbers
hadden zich aangemeld.

De winnaars van de Bridgedrive
met gastvrouw Anja Witte (2e van links)

De deelnemers konden genie
ten van spannende spellen
onder leiding van wedstrijd
leider Wim Veldhuizen, heer
lijke hapjes tussendoor en
na afloop begeleid met zang
van Henk Jansen. Na zes ron
den van vier spellen kwamen
de volgende prijswinnaars
uit de bus rollen: 1. Hans
Hogendoorn met 67,79%; 2.
Jeannette Colin met 61,88%
en 3. Annelies van Kooten met
61,17%. De overige deelnemers
gingen niet met lege handen
naar huis, want voor iedereen
was een prijs beschikbaar. Via
de website www.autobedrijf
zandvoort.nl kunt u een uit
gebreide fotoreportage van
deze geslaagde dag zien.

Goede doel

Niet alleen de aanwezigen
hadden een plezierige mid
dag, want als goed doel kreeg
de Stichting Ayubowan een
deel van het inschrijfgeld.
Deze stichting verleent al
meer dan 25 jaar hulp in Sri
Lanka en Zuid India, waar
zij weeskinderen, kinderen
uit gezinnen die onder de
armoedegrens leven én ou
deren zonder familie een
beter leven en een betere
toekomst geven. Met name
vanuit Zandvoort wordt
door Armand d'Hersigny het
Ursula's Girls Home Badulla
ondersteund. Voor informa
tie hierover zie www.ayubo
wan.org.

adverteerders

Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beachclub Take Five
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
BSGR
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dakcentrale
De Salon
Dorsman Assurantiën
Etos Zandvoort
Grand Café Restaurant XL
Greeven, Makelaardij o.g.

Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Harocamo
Hoogheemraadschap
van Rijnland
Hugoos
Laurel & Hardy
Music Store
Onel Window
Dressings
Pesce Fresco
Phoenix bco
Pluspunt
Sea Optiek
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
Wapen van Zandvoort,
eten en drinken…
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Brederodestraat 26b

Leeuwerikenstraat 12/7

Lijsterstraat 25

Deze vrijstaande woning met oprit en garage staat op
een riante kavel van 701m².

Door de prachtige ligging kunt u optimaal genieten van
het weidse uitzicht over de beschermde duinen en het
Zwanenmeertje.

Deze goed onderhouden hoekwoning met garage en oprit
staat op een geweldige lokatie zo vlak naast de beschermde
duinen en heeft een heerlijke zonnige achtertuin (z.o.) met
veel privacy.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vraagprijs: € 209.000,-

Vrij uitzicht!
Sfeervolle woonkamer met openhaard
Royale slaapkamer (vh 2 kamers)
2 badkamers
Ruime en knusse zolderkamer met dakkapel
Woonoppervlakte ca. 122m², perceeloppervlakte 465m²

Vraagprijs: € 479.000,-
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Vraagprijs: € 895.000,-

3 kamer appartement op 4e en tevens hoogste verdieping
Woonkamer met erker en balkon op het zuiden
Keuken, wasruimte, 2de balkon
2 slaapkamers, badkamer
Vrij parkeren, alleen bestemmingsverkeer
Woonoppervlakte ca. 60 m² (excl. 2 balkons en berging)

ur

3 woonlagen, 5 slaapkamers, 2 badkamers
Sfeervolle woonkamer, woonkeuken, bijkeuken, werkkamer
Souterrain met hobbyruimte, provisiekamer, bergkamer
Stenen garage c.q. hobbyruimte en aparte fietsenberging
Diepe achtertuin van ca. 15m, voor-en zijtuin
Oprit met ruimte voor 4 auto’s, 2e inrit tuinzijde
Huis met veel mogelijkheden b.v. kantoor/praktijk aan huis
Woonoppervlakte ca. 255 m² (ex. garage/berging/balkon)

hu

•
•
•
•
•
•
•
•

Max Planckstraat 48

Tjerk Hiddesstraat 8/5

Zeer representatieve bedrijfshal op het bedrijventerrein van
Zandvoort-Noord met parkeervoorziening.

Op de 3e verdieping gelegen voormalig 4 kamer
appartement met zeegerichte woonkamer en ruim
zonnig balkon (ZW) met zeezicht.

Burgemeester Van
Fenemaplein 20

• Mogelijkheid om bedrijfsruimte te splitsen in 2 aparte units
• Tot in de puntjes verzorgd en in een prima staat van onderhoud
• Showroom (ca. 60m²), bedrijfsruimte (ca. 265m²), magazijn (ca.
125m²), kantine (ca. 25m²)
• Vloeistofdichte vloer op de begane grond
• Bruto vloeroppervlak ca. 550 m²
• Perceeloppervlakte 475 m²

Vraagprijs: € 469.000,-

•
•
•
•
•
•
•

L-vormige woonkamer (v/h 2 kamers) met schouw
Moderne keuken (2005) met inbouwapparatuur
2 slaapkamers, 2 balkons
Moderne badkamer voorzien van ligbad
Alle vertrekken v.v. laminaat
Isolerende HR++ en zelfreinigende beglazing
Woonoppervlakte ca. 75m²

Vraagprijs: € 214.900,-

Kantoorruimte nabij het station en centrum gelegen.
Deze ruimte bevindt zich op de begane grond.
•
•
•
•

Kantoorruimte ca. 50m²
Kitchenette en toilet
Gedeeltelijk gestoffeerd
Huurprijs excl. servicekosten (water/verwarming) en elektra

Huurprijs: € 750,- p/mnd
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Voorlopig ontwerp
voor natuurbrug
gepresenteerd

Cultuur

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Nieuwe
Kinderkunstlijn
in de maak

Plus

Vogeltelling:
aantal huismussen
blijft dalen

Veel belangstelling voor
informatieavond hertenbeheerplan
Vorig week donderdag barstte de zaal van NH Hotels bijna uit zijn voegen voor de in-

formatiebijeenkomst over de voorgestelde aanpak van damherten in het duingebied
tussen IJmuiden en Den Haag. Rond de 250 belangstellenden wilden uit de mond van
gedeputeerde Jaap Bond horen wat het beheerplan inhoud.

Een volle zaal in NH Hoteles

Het werd een levende discussie met een overgroot
aantal toehoorders die
tegen de plannen van de
provincies Noord- en ZuidHolland zijn. De bijeenkomst
was georganiseerd door de

De Mannetjes
Wildseizoen
is voorbij

‘Betekent dat ook dat
we er niet meer over
hoeven te praten?’

provincie Noord-Holland.
Gedeputeerde Bond lichtte
de meest belangrijke onderdelen van het beheerplan toe. Daarna werden
er veel vragen gesteld door
omwonenden en andere
belangstellenden, waaronder een groot aantal leden
van natuurorganisaties.
In de duinen van Noorden Zuid-Holland leeft een

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

grote populatie damherten, die zich steeds verder
uitbreidt. Het grootste deel
van deze populatie bevindt
zich in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Deze
groeiende populatie veroorzaakt in beide provincies
steeds meer risico voor de
verkeersveiligheid en schade aan landbouwgewassen.
In het plan worden alle genomen en nog te nemen
maatregelen beschreven.
De meest gewraakte maatregel is het voorgestelde
afschieten van de jonge
mannetjes die zich buiten het gebied bevinden
en daar voor grote schade
en gevaarlijke situaties op
de wegen zorgen. Volgens
Bond waren er in de omgeving van de Amsterdamse
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Waterleidingduinen vorig jaar ‘slechts’ iets meer
dan 50 incidenten waarbij
een hert voor een botsing
zorgde. De jachtopzieners
die de beesten moeten afschieten menen echter te
weten dat het bijna een
drievoud van dat getal is.
“De provincie wil langs het
gebied hoge hekken plaatsen, en bij de openingen
herten afschieten die naar
buiten willen. Hierdoor leren de anderen dat ze dat
niet moeten doen”, zo vertelde Bond de aanwezigen.
De meningen zijn echter
verdeeld. Voorstanders van
het plan wijzen erop dat
de herten tuinen en landbouwgronden in de omgeving vernielen en een gevaar
betekenen voor het verkeer.
De tegenstanders vinden afschieten geen optie en zijn
van mening dat er serieus
moet worden gekeken naar
andere mogelijkheden, zoals
anticonceptie of verhuizing
van de dieren.
Na afloop van de voorlichtingsavond bood Nina
Versteege, namens Groen
Links afdeling Zandvoort,
een petitie aan Bond aan
die rond de 1400 handtekeningen bevatte van
Zandvoortse inwoners die
tegen het afschieten van
de damherten in en buiten
de Amsterdamse Wat er
leidingduinen zijn. Zij vertelde daarbij dat ze de handtekeningen binnen slechts
twee dagen had verzameld.

Sport

Basketballers
weer op de
goede weg

Zwaargewonde
bij brand in pension
Bij een brand in een pension in de Marisstraat heeft een
man zeer zware brandwonden opgelopen. De brand ontstond door nog onbekende reden rond 10.05 uur op de
eerste etage in het achterhuis en waarschijnlijk in de kamer van de man, echter dat is nog niet zeker.

Het slachtoffer wordt in eerste instantie achter schermen behandeld

De brandweer was met twee
bluswagens uitgerukt en kon
de brand snel onder de duim
krijgen. Het slachtoffer had
toen al zware brandwonden
opgelopen. De bemanning
van een ambulance, die ook
zeer snel ter plaatse was,
heeft zich over het slachtoffer
ontfermd die, nadat hij naar
buiten was gebracht, door de

spuitgasten met water koel
werd gehouden. De zwaar gewonde man, van wie de identiteit nog niet bekend is, is naar
het Brandwondencentrum in
Beverwijk gebracht. Zijn toestand is kritiek. De afdeling
Forensische Opsporing doet
onderzoek naar eventuele
sporen die de oorzaak van de
brand kunnen aangeven.

Ook meepraten over de agendapunten
van de commissie Planning & Control?
Kijk op pag 20
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familieberichten

in memoriam
Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

Vaste rots van mijn behoud.
Met droefheid laten wij u weten dat, na een lang en bewogen
leven waarin de zorg voor anderen een dankbare herinnering
is geworden, is overleden onze tante

Jacoba Cornelia van Duivenboden
17 juni 1919

- Zandvoort -

29 januari 2011

Wij zijn intens verdrietig dat mijn lieve man, mijn vader,
schoonvader en onze opa

Marietje de Vries - Nieweg
Bas de Vries
Renske en Wiebe
Jesse
Rienkje en Peter
Junior
Silvana
Jaap Nieweg
Annette Snaas
Victor
Arthur

Jos van Gelswijck
26 januari 1943

Amsterdam

31 januari 2011

is overleden.
Elisa
Frank en Jacqueline
Fleur
Quinten

Correspondentieadres:
M.J. de Vries - Nieweg
Stadsweg 34
9917 PW Wirdum

Wij zijn vol bewondering voor de wijze waarop hij
met zijn ziekte is omgegaan.

5-2-2009

5-2-2011

Lieve Ien,
Elke dag nog valt er ogenregen
en je naam klinkt erg vaak
				

kerkdiensten -

Tom
a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Mevr. M. Holt
Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse?
Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen?

Tante Co is thuis, Huis in de Duinen, kamer 293, alwaar
gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op woensdag
2 februari van 15.30 tot 17.30 uur.

Correspondentieadres:
Voltastraat 1a
2041 CK Zandvoort

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 3 februari om
14.00 uur in de aula van begraafplaats Zandvoort aan de
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort, waarna tante Co wordt
bijgezet in het familiegraf.

Jos is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort,
Tollensstraat 67 te Zandvoort, waar gelegenheid is tot afscheid
nemen en condoleren op zondag 6 februari van 13.00 tot
13.45 uur.

Na de bijzetting is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 7 februari
om 11.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats aan
de Tollensstraat 67 te Zandvoort, waarna wij hem naar zijn
laatste rustplaats begeleiden.

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in Café
Koper, Kerkplein 6 te Zandvoort.

Ga je iets speciaals doen?

kom in actie voor
jouw favoriete
goede doel!
Kies uit meer dan 2000 goede doelen

Meld je aan en start je eigen
actie op www.geefsamen.nl

Wilhelmina Cornelia Kerkman - Weber
Mien

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.
Familie Veldwisch
Familie Kerkman

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Zandvoort, februari 2011

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw belangstelling
en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Jochem Blaauboer
Winkel
9 juli 1934

~ 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

Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken, hopen
wij dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.
		

Zandvoort, februari 2011
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Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM

Zandvoort
5 januari 2011

Uit aller naam:
José Hoff

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

  Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
       Dag en nacht bereikbaar

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

februari
5 Dansavond - in De Krocht,
georganiseerd door Rob Dolderman. Aanvang 20.00 uur

Proces verdachte bijlaanslag begonnen
Drie maanden na de aanslag op zijn ex-vrouw kwam

Moussad S. vorige week vrijdag voor de rechter. Met een
bijl sloeg hij in onze woonplaats de vrouw bijna dood bij
de spoorwegovergang Haltestraat/Vondellaan. De vrouw
is pas onlangs uit haar coma geraakt en maakt het naar
omstandigheden redelijk.

6 ‘4 uur’ van Zandvoort - Circuit Park Zandvoort
6 Jazz in Zandvoort - met Phil Abrahams.
De Krocht, aanvang 14.30 uur

17 BarBattle - 'De Tijdmachine’ in café Klikspaan.
Aanvang 20.00 uur

20 Rommelmarkt - De Krocht, 10.00 tot 16.00 uur
20 Classic Concerts - met het Dudok strijkkwartet.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?
Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

burgerlijke stand

De stille getuigen van het ‘bijldrama’

Moussad S. was vrijdag niet
aanwezig bij de eerste zitting. Tijdens de zitting werd

wel duidelijk dat hij heeft
bekend schuldig te zijn.
Alleen het motief achter

Bijna 30% van de Kennemerlandse scholieren is een zoge-

naamde ‘bingedrinker’. Een bingedrinker drinkt snel vijf
glazen of meer per gelegenheid. Van deze drinkers vindt

87% van zichzelf dat hij of zij niet teveel drinkt. Dit is een

Geboren:

land 2009-2010’ dat dinsdag bekend is geworden.

Overleden:

Heijman geb. Polder, Gerardina Cornelia, oud 81 jaar.
Hartgers, Herman, oud 94 jaar.
Blogg geb. van der Veer, Bontje, oud 89 jaar.

cartoon

Op 18 oktober vorig jaar viel
de 38-jarige Moussad S. zijn
ex-vrouw aan met een bijl
terwijl ze op de fiets onderweg was naar haar werk.
Ook een andere vrouw
werd geslagen, terwijl veel
mensen getuigen waren
van de aanval. De ex-vrouw
van S. werd naar het ziekenhuis gebracht en heeft drie
maanden in coma gelegen.
De vrouw, die medewerkster was bij de gemeente
Zandvoort, overleefde de
aanval ternauwernood.

Alcoholgebruik onder jeugd neemt af

22 januari - 28 januari 2011

Riley Antonie, zoon van: Hendriks, Antonie en: Blaauboer,
Sacha.
Maygan Gwennifair, dochter van: Groenendijk, Gert-Jan en:
Paap, Elisabeth Shanna.
Keanu Roland, zoon van: van der Mije, Roland Edwin en: Leurs,
Natasja.

zijn daad is nog steeds niet
bekend. De psychische toestand van de man is ook nog
onduidelijk, mede omdat
hij niet wil meewerken aan
een onderzoek in het Pieter
Baancentrum.

uitkomst van het ‘Scholierenonderzoek Emovo Kennemer-

Ruim 7.600 scholieren, woonachtig in Kennemerland, deden mee. Leerlingen van de
klassen 2 en 4 van 28 scholen
van het voortgezet onderwijs in Kennemerland zijn
hiervoor tijdens een lesuur
via internet bevraagd over
hun gezondheid, thuissituatie, leefstijl en vrije tijd. Dit
gebeurde in de periode van
oktober 2009 tot en met januari 2010. De uitkomsten
geven een goed beeld van
de gezondheidsbeleving
en leefstijl van jongeren in
de regio Kennemerland. De
GGD Kennemerland heeft
met het onderzoek ook in
kaart gebracht hoe risicovol
gedrag, gezondheidsproblemen en achtergrondkenmerken bij scholieren met elkaar
samenhangen. Dit biedt een
kapstok voor een integrale
aanpak. Al eerder, in 2005,
werd een dergelijk onderzoek
gedaan.

Afname alcoholgebruik

In relatieve zin is het alcoholgebruik onder scholieren afgenomen. Dronk in 2005 76%
van de 4e-klassers minstens
1 keer per maand alcohol, in
2009 is dat aantal gedaald
naar 69%. In de groep 2eklassers is het verschil nog
opvallender. In 2009 dronk
23% van hen regelmatig. In
2005 was dat nog 42%. In
2009 geven vier op de tien
alcoholdrinkers aan dat hun
ouders het goed vinden dat
ze alcohol drinken.

Roken en
hasj/wiet gebruik

Het aantal rokers blijft nagenoeg constant. 8% van de 2eklassers rookt wekelijks, bij de
4e-klassers is dat percentage
21%. Bij het aantal scholieren
dat wiet of hasj gebruikt is
een afname te zien bij de
groep uit de vierde klas. Van
17% in 2005 naar 13% in 2009.

Gezondheidsbeleving

Een groot deel van de scholieren (82%) ervaart zijn gezondheid als goed of heel
goed en eveneens 82% voelt
zich psychisch gezond. Met
een deel van de scholieren
gaat het minder goed. Zo
voelt bijna 1 op de 4 meisjes zich psychisch ongezond
en heeft 17% van alle scholieren in het jaar vóór het
onderzoek er wel eens over
gedacht een einde te maken
aan zijn/haar leven. Zeven
procent wordt regelmatig
op school gepest. Deze cijfers wijken weinig af van de
resultaten van 2005.

Onveiligheidsbeleving

Van de jongeren geeft 40%
aan zich wel eens onveilig te
voelen. De meest genoemde
plekken waar zij zich niet
veilig voelen zijn: het station, op straat buiten de eigen woonbuurt, in het OV
en tijdens het uitgaan. Drie
op de tien scholieren zijn in
de 12 maanden voorafgaand
aan het onderzoek slachtoffer geworden van strafbare
feiten zoals vernieling van
spullen, diefstal, bedreiging
of fysiek geweld.

column

Kinderen die
vragen......
Zeker weten dat je de gewoontes van je ouders overneemt. Maar ook uitspraken
en gezegdes blijven altijd
in je geheugen gegrift. Zo
vertelde een vriendin mij,
dat haar dochter ziek was:
“Zij wil en kan alleen overdag niet slapen. Maar ze
ligt wel in bed en kijkt TV.”
Ach, slaapt ze niet dan rust
ze toch. Vriendin kijkt me lachend aan. “Goh. Dat zei mijn
moeder ook altijd. Hoe kom je
erop”, vroeg ze. Samen weten
we nog veel meer kernachtige uitspraken die onze ouders zeiden. Vooral moeders
waren er goed in. “Je wil staat
achter de deur”, en “Kinderen
die vragen worden overgeslagen”, zijn toppers van toen.
Tegenwoordig mag een kind
alles willen en vragen. Het
antwoord van een kleuter
op school was: “En als ik niks
vraag krijg ik het ook niet.”
Dat had ik thuis niet hoeven
zeggen. Een tik op je billen
kon je krijgen!
Een bekende uitspraak van
onze moeder was ook: “Het
gaat wel weer over voor je een
jongetje bent.” Bij elk pijntje,
klacht of ongemak kreeg ik dit
te horen. Het betekent wel,
dat ik keihard voor mezelf
ben geworden. Een ijzersterke
uitspraak van haar was ook:
“Niet met lege handen naar
de keuken gaan.” Zo. Je moest
echt niet proberen daaronderuit te komen. Daarna werd
'de vaat gedaan'. Van een afwasmachine hadden we nog
nooit gehoord. Samen afwassen ging samen met zingen.
We zongen liedjes van school.
En liedjes uit het boekje: ‘Kun
je nog zingen, zing dan mee’.
Heel gezellig alles bij elkaar.
Er zijn vast nog wel meer
uitdrukkingen die thuis werden gebruikt. Ik heb me suf
gepeinsd maar kan er niet
meer bedenken. O ja,
deze nog: “Krakende
wagens lopen het
langst.” Onze moeder
werd, al kraakte ze een
beetje, 94 jaar!

Lienke Brugman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
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Krant niet ontvangen?

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

Grand Café & Restaurant

vacature

Chef Kok FT
Wij zoeken een ervaren en gedreven
Chef Kok met oog voor detail
en culinaire trends

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de enorme belangstelling!
Openingstijden:
maandag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

7.30 – 23.30 uur
7.30 – 02.30 uur
10.30 – 02.30 uur
gesloten (voorlopig)

Gasthuisplein 9 winkel • Tel. 06-2334 9558

Functie eisen;

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

4

-Afgeronde opleiding
-Bij voorkeur in bezit leermeester diploma
-Leidinggevende capaciteiten
Café Neuf Grand Café & Restaurant
Haltestraat 25
2042 LK Zandvoort
Reacties voorzien van CV naar
cafeneuf@cafeneuf.nl
Of C.Cramer 06-42202785

zoekt:

Zelfstandig werkende kok
zowel voor avond- als voor dagdiensten
Vraag naar Mike Aardewerk, tel. 06-53344660
of mail naar grandcafé.xl.zandvoort@gmail.com
Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com
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Wilt u uw woning te koop zetten... of verkopen?

Met oog en oor
de badplaats door

Voorlopig ontwerp natuurbrug Zandpoort
Een brug met een natuurlijke vormgeving die harmonieus wordt ingepast in de duinen en

de omringende bebouwing. Dat is het uitgangspunt voor de natuurbrug Zandpoort, die

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

in 2013 gereed moet zijn. De details worden de komende periode verder uitgewerkt, maar
het voorlopig ontwerp is nu al te zien op www.natuurbrugzandpoort.nl.

Winterse ontwerp-animatiefoto van de natuurbrug

De natuurbrug over de Zand
voortsel aan verbindt het
Nationaal Park Zuid- Ken
nemerland en de Amster
damse Waterleidingduinen
met elkaar. Door de brug krijgen dieren en planten meer
ruimte en een groter aaneengesloten leefgebied. Dit
is belangrijk om uitsterven
van diverse soorten te voorkomen. Het voorlopig ontwerp van de natuurbrug is
recent gepresenteerd op een
drukbezochte informatie-

avond in Nieuw Unicum voor
bewoners en belangstellenden. Het ontwerp is ter hoogte van de Zandvoortselaan 53
meter breed en ook toegankelijk voor wandelaars, ruiters, fietsers en rolstoelers.
Een kleine duinenrij scheidt
de recreatieve paden van de
natuur. Ter hoogte van het
fietspad over de voormalige
trambaan is de brug 40 meter breed.
De natuurbrug is een ini-

tiatief van onder andere
Nationaal Park Zuid-Kenne
merland, de gemeente Zand
voort, Natuurm on um en
ten, Waternet en provincie
Noord-Holland. Ook heeft
de Europese Unie subsidies
beschikbaar gesteld om het
project te realiseren. Meer informatie over de natuurbrug
en de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens
de informatiebijeenkomst,
kunt u vinden op www.natuurbrugzandpoort.nl.

Laat uw buren niet in de kou staan
Koelkasten, vriezers, wasmachines en andere afgedankte huishoudelijke apparaten moeten apart worden verwerkt. Ze mogen
dus niet bij het grofvuil worden aangeboden. Desondanks staan
elke week nog diverse van dergelijke apparaten bij het grofvuil;
de vuilnisman neemt het niet mee en hup! .....daar staat weer een
apparaat klaar voor vernieling en slingert nodeloos een paar dagen
rond. En niemand vindt het leuk om tegen troep van z’n buren aan
te kijken, toch?
Het kan zo simpel geregeld worden. U belt 023-5740200 en meldt
zo’n apparaat. U krijgt dan een datum door wanneer het apparaat
gratis wordt opgehaald.
Kijk voor meer informatie op de gemeentelijke website of de afvalkalender.
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

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

Bukken

Over enkele weken worden
er 56 bomen gekapt in het
Kostverlorenpark. De bomen
die gekapt worden zijn voorzien van een blauwe stip en
de werkzaamheden zullen
voornamelijk in het noordoostelijke bunkergedeelte
plaats gaan vinden. De uitvoerders van Landschap
Noord-Holland zullen bij
het kappen en andere werkzaamheden uiteraard de
nodige voorzichtigheid in
acht nemen. Hoewel wandelaars de toegang tot het
Kostverlorenpark niet wordt
ontzegd, is het raadzaam
voorlopig een ander pad te
kiezen. De eigenaren van het
park hebben destijds aan
Landschap Noord-Holland
verzocht een beheerplan te
maken om het herstel van
de natuurlijke waarden in
het park te behouden.

den gaan worden, is nog niet
bekend. Eerst zal het nieuwe
gebouw in het LDC moeten
worden opgeleverd. De eerste
ANBO-feestmiddag is pas in
maart. Informatie over bridgen bij Fini van der Meulen,
tel. 5716863 en klaverjassen bij
Aafke van Hunen tel. 5719897.
Informatie over het koor kunt
u krijgen bij Sien Paap, tel.
5715168.

Verandering van locatie

Morgen, vrijdag 4 februari,
zullen Ibrahim en Maureen
Elkabary ‘een buitenlandse
zaak met een Zandvoortse
tintje’ openen. In de Halte
straat 30 (voorheen Bloemen
aan zee) zal dan de Zandv
oortse Bazaar u van alles uit
‘vreemde en verre’ landen
aanbieden. Een verrijking
voor het assortiment levensmiddelen dat binnen Zand
voort aangeboden wordt en
waardoor keukenprinsessen
en –prinsen nieuwe inspiratie kunnen opdoen. Ibrahim
Elkabary is een Egyptenaar die
al twintig jaar in Zandvoort
woont. Zijn Zandvoortse
vrouw Maureen, zij is ‘er een
van Keur’, miste een dergelijke winkel in Zandvoort en nu
hebben zij samen de stoute
schoenen aangetrokken.

In de nieuwste ANBO nieuwsbrief van februari staat vermeld dat de klaverjassers
en bridgers per direct iedere
maandagmiddag vanaf 13.00
uur gebruik maken van 2 zalen in het Rode Kruisgebouw
aan de Nicolaas Beetslaan
14. Ook het ANBO koor ‘Voor
Anker’ heeft een andere locatie gevonden en wel in het
Jeugdhuis aan het Kerkplein.
Iedere woensdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur bent u
welkom voor de repetitie onder leiding van Wim de Vries.
De kosten bedragen € 6,50
per maand, voor bridgen en
klaverjassen zijn de kosten
€ 1. Uiteraard zijn beide activiteiten inclusief koffie of
thee en een koekje. Waar de
andere activiteiten gehou-

Rommelmarkt

Iedereen die het heerlijk
vindt om lekker te snuffelen of er nog iets voor zijn of
haar gading te vinden is, is van
harte welkom op zondag 20
februari in De Krocht aan de
Grote Krocht. Dan is er weer
een rommelmarkt van 10.00
tot 16.00 uur en de bar is geopend om de dorst te lessen
en je te laven.

Nieuwe bazaar

“Wij gaan er vlees, groente,
warme broodjes, feta, olijven, pesto, verse tapenades,
huisgemaakte Egyptische
salades, Turks brood, verse
en gedroogde kruiden en
nog veel meer ingrediënten
voor de Oriëntaalse keuken
en andere wereldkeukens
verkopen, zowel vers als conserven”, zegt Maureen enthousiast. Kortom een zaak
waar men zich als in een
‘souk’, een Arabische markt,
in het klein waant!

Kwaliteit van onderwijs
wordt ernstig bedreigd

De afgelopen jaren is ongeveer 250 miljoen euro bij het
primair en speciaal onderwijs weggehaald en ingezet
in andere onderwijssectoren. Dit voorjaar gaat minister Marja van BijsterveldtVliegenthart (CDA) nog eens
300 miljoen euro bij het primair en voorgezet onderwijs
weghalen. Ditmaal treft het
vooral de leerlingen die in
het speciaal onderwijs zitten of leerlingen in het primair onderwijs. Voeg daarbij
het feit dat gemeenten ook
moeten bezuinigen en dat
veelal zullen doen door op
bijvoorbeeld vakonderwijs
of onderwijsbegeleiding fors
te bezuinigen of er helemaal
mee te stoppen. Hierdoor
worden de klassen nog groter, worden kinderen met
speciale vragen niet of veel
minder geholpen en komt de
kwaliteit van het onderwijs
fors onder druk te staat en
de scholen worden opgezadeld met meer kosten. Bent
u het daarmee eens, tekent u
dan de petitie via http://passendonderwijs.petities.nl.
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waterstanden

Snel een strakke buik!

het hele jaar geopend

IONAIR
REVOLUT

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

Met de revolutionaire Slim Belly®
heeft u binnen vier weken twee
kledingmaten minder!
Vetverbranding precies waar u dit wilt,
een strakkere buik en een verbeterde
huid.

feb

do
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wo
do

Al duizenden mensen hebben het resultaat van de Slim Belly® zelf
ervaren. Onze fitnessclub doet nu mee met een nationaal onderzoek
waarbij de Slim Belly® nogmaals getest wordt als methode voor
snelle lokale vetverbranding.
Het onderzoek duurt 4 weken, met wekelijks 3 trainingen van
30-40 minuten. Vrouwen en mannen tussenn 16 en 66 jaar kunnen
deelnemen.
Deelnamebijdrage: 19,90 euro per week.
Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot 100.
Sluiting aanmelding en start onderzoek: 21 februari 2011
Meld u aan via tel.: 023-5735112

Healthclub Zandvoort BV
Burg. van fenemaplein 27
2042 TH Zandvoort
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Het oudste vischrestaurant
van Zandvoort "De Meerpaal"
bedankt de inwoners
van Zandvoort
en de 67.000 proevers van
iens.nl voor het bereiken van
de 5de plaats in de top 100 van de beste visrestaurants
van N-Holland. Wij zijn erg trots op het behalen
van deze plaats en hopen u allen het komende jaar
weer te mogen begroeten in ons restaurant.
Lenie en Floor
Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort - Telefoon (023) 5712171

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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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.
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Sheila's Broodjes: een aanwinst voor Zandvoort
Vrijdag jongstleden is Zandvoort een broodjeszaak rijker

geworden. Aan het Gasthuisplein hebben Sheila Truder en
Ed Hooijer een appetijtelijk ogende winkel in vrolijke ap-

peltjesgroene tinten geopend. Voeg daarbij aan de muren
kleurrijke schilderijen van Marianne Rebel en Hilly Jansen en het geheel oogt zeer smaakvol. Het idee is om een
steeds wisselende kunstcollectie te tonen.

Sheila toont trots haar broodjeszaak

Sheila is beslist geen onbekende in de horeca, want
vanaf haar 15e heeft zij in
diverse zaken in Zandvoort
gewerkt en heel wat ken-

nis en ervaring opgedaan!
Op de vraag waarom een
broodjeszaak, antwoordt zij
heel duidelijk: "Ik ben al een
jaartje of vier op zoek naar

een geschikte locatie, want
na 21.00 uur kun je in het
dorp alleen maar een patatje
of Turkse pizza krijgen. Ook
konden, na het verdwijnen
van de restauratie van Harry
en Toos, hun vaste gasten
's morgens vroeg nergens
meer terecht voor een lekker ontbijtje."
Haar aanbod aan belegde
broodjes ("alles vers van het
mes") is groot te noemen,
maar haar filosofie is ‘terug
naar de basis’. Dit houdt in
dat er uitsluitend een keus
gemaakt kan worden uit
zachte witte bolletjes, waldkornbrood of een pistoletje,
maar wel 'ouderwets' belegd. Daarnaast worden er
tevens tosti’s gesereveerd of
een uitsmijter, een kop soep
of een salade, echter geen
gefrituurde snacks. En: alles tegen zeer schappelijke
prijzen! Voor bedrijven start

zij binnenkort met 'Sheila's
lunchbox', een eenpersoons
lunchpakketje met onder
andere broodjes, fruit en een
drankje.
Als de provider meewerkt,
wordt de telefoon spoedig
aangesloten en hoopt zij
voor Pasen eveneens internet en wifi te kunnen aanbieden; de gezellige ruimte
achterin het pand leent zich
hier bijzonder goed voor.
De openingstijden zijn beslist ruim te noemen, van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds
laat. Voorlopig blijft zij zondags nog even dicht, maar
dat zal in de zomer zeker veranderen. Samen met haar
zoon, partner Ed en met hulp
van twee medewerksters in
de ochtenduren staat Sheila
klaar om de gasten te ontvangen. Sheila's Broodjes,
Gasthuisplein 9, Zandvoort.

Win een auto bij de BarBattle
De BarBattle in Zandvoort, ons inmiddels allemaal bekend,
gaat binnenkort weer een nieuw hoogtepunt bereiken.
Café de Klipspaan is op 17 februari aanstaande het strijdtoneel waar de gasten, naast het goede doel KiKa, zelf ook
beter van kunnen worden. Er wordt namelijk die avond een
auto verloot.
Het team bestaat uit ‘oud
eigenaren en medewerkers’ van De Klikspaan. o.a.
Marcellino, Jeroen, Fred,
Frank en Dimphy verloten
tijdens hun BarBattle deze
auto, met een geschatte
waarde van tussen de
€ 3.500 en € 4.000 die
tevens APK goedgekeurd
is, als hoogtepunt van de
avond. Voor slechts € 15 kun
je vanaf nu een lootje kopen
in de Klikspaan dat goed is
voor misschien wel een auto,
waarbij nog vermeld moet
worden dat er geen limiet
staat op het aantal te kopen
lootjes. De enige voorwaarde is dat je op de bewuste
avond met je lootje(s) zelf
aanwezig moet zijn om de
auto in ontvangst te nemen.

Tijdmachine

Het thema van die avond
is 'De Tijdmachine', een reis
door de tijd waarbij elk uur
muziek wordt gedraaid uit
een ander decennium, uiteindelijk natuurlijk uitkomend in 2011. Zonder al te
veel te willen verklappen,
kan worden gezegd dat café
de Klikspaan deze avond
wordt omgebouwd tot een
ware tijdmachine waarbij je
je elk uur in een andere tijd
waant.

bracht voor de stichting
KiKa. Hoewel de dames
nerveus waren over eventuele belangstelling stroomde
het etablissement aan de
Haltestraat helemaal vol.
Voor de eerste 80 gasten
hadden de dames een bloemenkrans om het totaalplaatje compleet te maken.
Laurel & Hardy was omgetoverd in een tropisch eiland
met een azuurblauwe zee
en hagelwitte stranden. De
gasten kregen vanuit een
‘supersoaker’ (groot waterpistool) allemaal een gratis

‘shotje’. Aan een speciale bar
werden cocktails verkocht
waarvan de opbrengst naar
KiKa ging. Rond 22.00 uur
begon de Samba Tula band
te spelen waar ook nog een
Braziliaanse danseres bij
kwam. Verdeeld over de hele
avond werden er rond de
60 loterij prijzen verloot en
tot slot was er nog een veiling voor één maal één uur
lang gebruikmaken van een
Segway voor 2 personen. Een
geslaagde avond die weer de
nodige financiële steun aan
KiKa kan geven.

Caribbean Girls
halen € 410 op

De BarBattle van de
Caribbean Girls in Laurel &
Hardy, vorige week donderdag, heeft door een loterij
en een veiling € 410 opge-

Pure & Simple

De Carribean girls in Laurel & Hardy

door Erna Meijer

Het is inmiddels voor vele mensen een maand geleden dat

zij met goede voornemens het jaar 2011 van start gingen.
Helaas verdwijnen die plannen al snel en dat geldt bijvoor-

beeld ook voor het verminderen van de overtollige pond-

jes, om over kilo's nog maar te zwijgen! Deze week heb ik,
als ervaringsdeskundige op dat gebied, een belangrijke tip
voor u: neem eens contact op met Adèle Schmidt.
Deze Zandvoortse (47), weliswaar zoals zo velen in
Haarlem geboren, woont na
enige omzwervingen sinds
2004 weer in ons dorp. Na
15 jaar voedingsadviezen te
hebben gegeven, heeft ze
in januari 2010 de vierjarige
Hbo-opleiding Voeding en
Diëtiek voltooid. Ze werkt
nu als gediplomeerd diëtiste en studeert daarnaast
Orthomoleculaire geneeskunde als specialisatie. "Mijn
filosofie is dat ik mijn adviezen altijd aanpas aan wie er
voor mij zit. Ik zal beslist geen
standaard advies geven, behalve dan deze: “Als je dat eet
wat je overgrootmoeder nog
als voedsel zou herkennen,
ben je al heel goed bezig”.
“Gezondheid en voeding is
niet van elkaar te scheiden,
denk aan bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten,
hoge bloeddruk of een te
hoog cholesterolgehalte.
Wie gezond eet, voelt zich
prettiger en verbetert zijn
weerstand en conditie. Maar
gezond eten is niet altijd
eenvoudig; het is vaak moeilijk de juiste keuzes te maken
en door drukte schiet gezond
eten er soms ook gewoon bij
in”, vertelt Adèle met kennis
van zaken. Voor een eerste
gesprek neemt zij ruim de
tijd. Alle persoonlijke gegevens worden via de computer ingetoetst, waarna be-

langrijke waarden op papier
komen te staan. Niet alleen
hoeveel kilo's er voor een
betere conditie afmoeten,
maar ook het vetpercentage,
de vetmassa, het lichaamsvocht en de BMI (Body Mass
Index, een graadmeter voor
het juiste gewicht). Hierna
kunt u zelf aan de slag gaan
met haar vele tips, waarbij
bewegen vanzelfsprekend
ook belangrijk is.
De consulten bij de diëtist
worden vanuit de basisverzekering tot 240 minuten
per jaar vergoed, en als u een
aanvullende verzekering hebt
vaak zelfs het dubbele aantal
daarvan. Het is zelden nodig
dat cliënten het uurtarief van
€ 59 hoeven te betalen. Soms
hebben mensen tijdelijk een
hulpmiddel nodig in de vorm
van koolhydraatarm/eiwitrijk
dieet (Powerslim) of maaltijdvervangers (Herbalife). Deze
zijn bij haar verkrijgbaar. Zij
heeft mij in ieder geval overtuigd en ik hoop met haar
hulp mijn gewicht drastisch
omlaag te brengen. Duimt u
voor mij?
Pure & Simple, Brederode
straat 26A, tel. 06-22249100.
www.dietistzandvoort.nl.
Behalve via een praktijk aan
huis, heeft zij ook praktijk
bij de huisartsen Bart van
Bergen, Adé Scipio en Frank
Weenink.
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ZANDKORRELS

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Garagebox te huur
bij centrum
(Patrijzenstraat). € 130 per
maand. Tel. 06-10738285
.........................................................
Hulp nodig?
Voor vervoer of boodschappen, ook buiten Zandvoort.
Bel: 06-39457601

Hoera, onze lieve
moeder en oma wordt
4 februari 75 jaar!
Mam, we zijn trots op
je. Altijd vrolijk en lief,
we zijn blij dat jij onze
moeder en oma bent.
We houden van je
xxx

Onze kat is vermist in de omgeving van de Nicolaas Beetslaan.
Misschien zit hij wel bij u in de tuin?

Zijn naam is: Hercules

Het voorjaar prikkelt
al bij ons
Specialist voor al uw bloemwerken.

Hij gebruikt dringend
medicijnen en daardoor is het van het grootste
belang dat hij zo spoedig mogelijk terugkomt.
Als u hem ziet, belt u mij dan alstublieft op
een van de volgende nummers:
06-286 56 925 of 06-136 46 554 of 06-523 28 380.
Eva van Nes, Nicolaas Beetslaan 26, Zandvoort.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

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

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de
particuliere voorwaarden kunt u een
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tevens door u in te vullen:

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

Loods te huur
vanaf april. 235 m2 verdeeld
over 2 verdiepingen.
Max Planckstraat 8,
tel. 06-53475703
.........................................................

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

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint met
de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in
via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet (*vergoed
door zorgverzekering)
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

Stoelmassage op het
werk. Voor het welzijn
van uw medewerkers!
www.shiatsis.nl
info@shiatsis.nl
Tel. 023-5427858
.........................................................

L. Paap medische
hulpmiddelen
PRODUCTEN VOOR
SLECHTZIENDEN
i.d.m. vergoeding via
zorgverzekeraar.
Bel voor een afspraak bij
u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur:
maandag 9.00- 12.30
Flemingsstraat 55 (Pluspunt)
.........................................................
Uw auto kopen of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................

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
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Voor een goede en
prettige voetbehandeling naar Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid. 06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................

Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
nagelcorrectie en
schimmeldiagnostiek.
Diabetische en reumatische
voet worden vergoed
door zorgverzekering.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944

Trendmark Makelaardij
Uw VBO-makelaar
in Zandvoort
Tel. 023 - 574 47 12
www.trendmark.nl
.........................................................
Permanent make
up specialiste,
met 17 jaar ervaring en
GGD gecertificeerd,
maakt de mooiste
wenkbrauwen, eyeliners
em lipliners. Boudoir
Zandvoort, 023-5736021
.........................................................
Verloren 20 januari,
omgeving markt en
postkantoor/AH: paarse
ceintuur. Hoort bij nylon
jack. Wie wil een bosje
bloemen? Tel. 06-28565602
.........................................................
Zwangerschapsyoga.
Er is plaats in de cursus
die start op 16 februari.
Jolande Zevenboom,
tel. 5712695
.........................................................
Wie heeft van zo 30/1 op
ma 31/1 mijn verzekerings
map van de VGH uit mijn
auto (De Favaugeplein)
meegenomen? Ben zeer gedupeerd! 50 euro beloning
bij teruggave. Mijn
gegevens staan in de map

Politiek
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Aankondiging commissie Projecten en Thema’s

Kaders Participatietraject in commissie
Volgende week woensdag, 9 februari, zal de commissie Projecten en Thema’s zich onder andere buigen over de kaders
waarbinnen particulieren kunnen participeren om tot een
nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening te komen. De
geplande vergadering van de commissie Raadszaken, de
dag ervoor, zal wegens een gebrek aan agendapunten niet
doorgaan, zo maakte de griffie eerder deze week bekend.
In 2010 is de Algemene
Plaatselijke Verordening
(APV) op een aantal punten
gewijzigd. Toen is reeds door
burgemeester Niek Meijer
aangegeven dat een nieuw
APV-traject zou worden gestart waarbij burgers zouden
kunnen participeren, dit om
tot minder regelgeving te komen. Onder andere zou dan
gedacht kunnen worden aan
een buurtcomité, een bepaalde groep ondernemers
maar ook aan particulieren.

De commissie wordt verzocht om de raad te adviseren in deze materie.
Ook staat het beschikbaar
stellen van een budget om
te komen tot een kosten/
batenanalyse voor de kuststrook in 2011 op de agenda.
De raad wordt verzocht het
budget voor de MKBA Kust
opnieuw beschikbaar te stellen in 2011. Voorwaarde voor
het beschikbaar stellen was
dat de provincie 50% zou

bijdragen. Die bijdrage is inmiddels toegezegd. De commissie wordt nu verzocht de
raad te adviseren over deze
€ 40.000.
Als laatste staat de huisvesting van de afdeling Hand
having van de gemeente op
de agenda. In de vergadering
van de commissie Planning
& Control van 12 januari
jongstleden is in de rondvraag verzocht om de locatie van de afdeling handhaving met het college te
bespreken. Deze afdeling
zou vooralsnog binnen het
Louis Davids Carré een plaats
krijgen toegewezen. De commissie wordt daarom in de
gelegenheid gesteld met
het college van gedachten
te wisselen.

Jerry Kramer stelt vragen over
verschil in parkeertarieven LDC
Jerry Kramer (VVD) heeft in een brief aan het college om
opheldering gevraagd over de ongelijkheid in de tarieven

voor de nieuwe Louis Davids Carré-garage. Het college
hanteert volgens hem twee tarieven voor een jaarabonnement: een voor De Key en een voor de overige bewoners
van het LDC-complex.

4 januari jongstleden heeft
het college de tarieven voor
de nieuwe garage vastgesteld,
waaruit bleek dat woonstichting De Key, voor haar 48 appartementen in het complex,

per appartement op jaarbasis
€ 372 minder hoeft te betalen
(€ 1.280 om € 1.652). De Key
huurt dus 48 zwerfplekken
van de gemeente die, verplicht, aan de huurders wor-

den doorverhuurt. Volgens
Kramer is er sprake van ongelijkheid want beide categorieën hebben alleen recht op
een zogenaamde zwerfplek,
oftewel: geen vaste plaats.
“Wat is uw reden om als gemeente een apart tarief vast
te stellen voor bewoners van
De Key? Het kan toch niet zo
zijn dat woonstichting De Key
minder gaat betalen voor de
abonnementen?”, vraagt de
liberaal zich af.

Faunabeheerplan damherten goedgekeurd
Noord- en Zuid-Holland hebben afgelopen maandag het
faunabeheerplan damherten goedgekeurd. Het plan heeft

betrekking op het beheer van damherten in het leefgebied
van IJmuiden tot Den Haag. Doelstelling van het plan is het

waarborgen van de verkeersveiligheid, het voorkomen van
schade aan de bollenvelden en privébezit en ook de overlast
in de stedelijke bebouwing zal worden teruggedrongen.
Een groot deel van het leefgebied heeft betrekking op
de Amsterdamse Wat er
leidingduinen dat in bezit is
van de gemeente Amsterdam.
In februari zal Amsterdam
waarschijnlijk een besluit
nemen over het al dan niet
meewerken aan de uitvoering
van het beheer. Indien hier
duidelijkheid over is, zullen de
provincies in overleg met de
Faunabeheereenheden bepalen of een ontheffing of een
aanwijzing wordt afgeven op
grond waarvan het beheer
kan worden uitgevoerd. Het

plan zal gedurende een periode van 6 weken op het provinciehuis ter inzage worden
gelegd maar tegen de besluiten kan geen bezwaar worden
gemaakt.

Beheerplan

In het faunabeheerplan zijn
alle genomen en nog te nemen maatregelen beschreven.
Het gaat hier bijvoorbeeld om
het plaatsen van hekwerken,
wildroosters, het verlagen van
de snelheid op wegen en de
nog aan te leggen natuurbrug
Zandpoort. Ondanks alle ge-

‘t Vischlopersmenu
In Grand café restaurant XL is het voortaan iedere woens-

dag visavond. Geïnspireerd door onderstaand verhaal

kwamen zij op het idee om wekelijks op ‘woensdag visdag’
verse vis op het menu te zetten, ‘t Vischlopersmenu.

Lezing over dyslexie in BSO de Boomhut
Op donderdag 10 februari organiseert de Buitenschoolse
Opvang (BSO) de Boomhut, in samenwerking met Plus-

punt en Brains and Body, een lezing over kinderen met leesproblemen. De lezing is bedoeld voor ouders, opa’s, oma’s
of mensen die met kinderen werken.
Kinderen kunnen gefrustreerd raken wanneer ze
grote moeite hebben met
lezen. Om leesproblemen
in kaart te brengen organiseert BSO de Boomhut de

lezing over de 15 lichamelijke oorzaken van dyslexie.
De lezing wordt verzorgd
door Mariëtte van Werven
van Brains and Body. De

lezing, die wordt gegeven
tussen 20.00 en 22.00 uur, is
gratis toegankelijk en thee
of koffie staat klaar voor de
belangstellenden. U bent
vanaf 19.30 uur van harte
welkom. Geïnteresseerde
kunnen zich opgeven bij
de balie van Pluspunt of
via de site van Mariëtte van
Werven: www.brainsbody.
nl. Daar kunt u ook meer
informatie vinden.

troffen en nog te nemen
maatregelen blijft de schade
toenemen. Daarnaast zijn
ook alternatieve vormen van
beheer onderzocht, zoals het
toedienen van anticonceptie,
het uitzetten van natuurlijke
vijanden (wolven) of het verplaatsen van dieren. Conclusie
in het plan is dat deze alternatieven niet praktisch en/
of haalbaar zijn en dat naast
alle getroffen maatregelen afschot van de damherten nodig
is om verdere schade te voorkomen. Het geformuleerde
beheer heeft als uitgangspunt
dat schade wordt beperkt door
te verhinderen dat damherten
zich buiten het leefgebied begeven. Met dit beheer worden
de jonge mannelijke dieren die
uit het gebied dreigen te treden, gedood. Daarnaast wordt
de groei van de populatie beïnvloed door afschot van hinden.

De vislopers brachten de vis van zandvoort naar Haarlem

Dit menu is vernoemd naar
de vele Zandvoortse vrouwen
die in de jaren 1800 en 1900
het zware beroep van visloper uitoefende. Deze vrouwen kochten hun vis op het

strand als de bomschuiten
(platbodem schuiten) met
hun vangst op het strand
aankwamen. Hier gingen zij
met hun ca. 30 kg zware handel, verdeeld over 3 manden,

t.w. de bot, de zeiger en het
hengselmandje, te voet over
het huidige Vissers(fiets)
pad naar Bloemendaal en
Haarlem om hun koopwaar
via deur aan deur verkoop of
op de Vismarkt in Haarlem
aan de man te brengen. Deze
voettocht begon meestal
vanuit de Haltestraat ter
hoogte van de huidige
Pakveldstraat. Daar trokken
zij, leunend op een paal (‘De
Kousenpaal’), hun schoenen
en kousen uit en begonnen dan barre voets (op
blote voeten) aan de zware
tocht naar Bloemendaal en
Haarlem. Zij droegen daarbij
het vislopers hoedje met een
klep van voren ter bescherming tegen de zon, welke
's morgens op de heenweg
vanuit het oosten en 's middags op de terugweg vanuit
het westen scheen. De vis
die verkocht werd was zeer
vers en van de beste kwaliteit. Gelijk aan die welke u
bij restaurant XL opgediend
krijgt (zie ook de advertentie elders in deze krant). Eet
u smakelijk.
9

Culinair Zandvoort 2011
Op 24, 25 & 26 juni is het weer zo ver:
Culinair Zandvoort 2011
Deze week krijgen alle restauranthouders in
Zandvoort een inschrijfformulier voor dit evenement.
Heeft u geen inschrijfformulier ontvangen?
Ga dan naar www.culinair-zandvoort.nl en download het formulier
alsnog! Retourneer het formulier vóór 1 maart 2011 en wie weet
bent u dit jaar één van de deelnemers van Culinair Zandvoort!

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen
DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Sporen uit het verleden

door Nel Kerkman

Alle Zandvoortse basisschoolleerlingen van groep 8 en de

Zandvoorts Museum

brugklassers van het Wim Gertenbach College zijn er maar

druk mee. Samen met hun leraren en het ‘Kunst op School’-

Tijdens mijn zoektocht naar glas-in-loodramen kwam ik terecht bij het
Zandvoorts Museum. Vlak bij de ingang zag ik twee beeldschone ramen
die zo te zien beslist door Dick van der Mije gemaakt zijn. Tijdens mijn bezoek aan zijn zoon Dick van der Mije jr., wonende in de Postsstraat, bleek
inderdaad dat de twee ramen gemaakt zijn door zijn vader.

team onder leiding van Marianne Rebel en Hilly Jansen zijn
ze hard aan het werk om een weer mooie Kinderkunstlijn in
Zandvoort neer te zetten.

In meerdere ramen zijn de gebrandschilderde motieven,
de bomschuit en de schelpenvisser, terug te vinden.
Echter de kleuren van de twee glas-in-loodramen in
het Zandvoorts Museum zijn zeer teer aangegeven.
Misschien komt dit omdat de andere vierkante ramen
qua tint helder en transparant zijn. Het raam met afbeelding van de bomschuit is rechtsonder gesigneerd
door glazenier en decoratieschilder Dick van der Mije.
Een tentoongestelde deur in het museum is ook van zijn
hand, alleen is niet bekend uit welk huis of gebouw deze
deur kwam. Mogelijk komen we daar nog eens achter.

Hard aan het werk onder toeziend oog van Marianne Rebel
| Foto: Rob Bossink

Hebt u ook een raam of een deur met een bijzonder
verhaal? Stuur of breng een berichtje met de gegevens
naar Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of per e-mail
sporen@zandvoortsecourant.nl.

Glazenier Dick van der Mije
De glas-in-loodramen in bovenstaande rubriek zijn van de
hand van glazenier, decoratieschilder en kunstenaar Dick van

der Mije (1905-1993), die in Zandvoort in huizen en gebouwen
heel veel mooie ramen vervaardigde. Wie was deze man?

Dick van der Mije

In de Willemstraat 31 had
Klaas van der Mije een groot
huisschildersbedrijf annex
drogisterij waar ook zijn
zoon Dick op jeugdige leeftijd te vinden was. In het jaar
1917 genoten veel Belgische
vluchtelingen een gastvrij
onthaal in Zandvoort waaronder ook de Vlaamse kunstschilder J. Deckers, die aanbood om de 12-jarige Dick de
eerste tekenlessen te geven.
Voor zijn studie was het oude

dorp, voor de geboren en getogen Zandvoorter Dick, een
interessant onderwerp.

Glazenier en
decoratieschilder

Op 16-jarige leeftijd zette
hij zijn studie voort aan de
Kunstnijverheidschool in
Haarlem, waar hij een briljante leerling was en de
lessen van schilder Deckers
goed van pas kwamen. Ook
aan de moderne technieken

Kinderkunstlijn 2011

werd veel aandacht besteed.
Na zijn diploma werkte Dick
bij het zeer bekende Atelier
Bogtman in Haarlem, waar
hij zich verder bekwaamde
in de techniek van het gebrandschilderd glas en het
glas-in-lood. Bij het reclamebureau van Misset in
Haarlem was hij vele jaren
een toegewijd en vakkundig medewerker, vooral
voor de grote projecten en
muurschilderingen. Van het
Haarlemse kunstenaarsgilde
‘Kunst Zij Ons Doel’ was hij
altijd een verdienstelijk lid.
In deze vereniging kwamen
grote namen voor als H.F.
Boot en andere tijdgenoten.
Later in Zandvoort beschikte
hij over een eigen oven en
heeft hij in zijn atelier in de
Willemstraat voor vele tientallen Zandvoorters fraaie
oud-Zandvoortse voorstellingen in glas gebrand. Als
decoratieschilder verzorgde
hij niet alleen teksten op
ramen maar tekende met
strakke hand de belettering op raceauto’s van het
Zandvoortse circuit.

Verborgen talent

Buiten het vervaardigen van
glas-in-loodramen was Dick
van der Mije een begenadigde kunstenaar en schilderde
vele doeken met stillevens
en Zandvoortse taferelen.
Hij was niet echt iemand
die aan de weg timmerde
en bleef liever bescheiden
op de achtergrond. Voor mij
was het daarom een eer om
samen met Van der Mije,
Martin Faber, Hans Noltee,
Frits Slagveld en Jacob van
Duyn in 1978 in het Cultureel
Centrum te exposeren.
Vandaar dat ik blij verrast
was toen zijn zoon Dick van
der Mije jr. mij uitnodigde
om, naar aanleiding van bovenstaande rubriek, kennis
te maken met het werk van
zijn vader. Gelukkig zijn er
nog veel gebrandschilderde
glas-in-loodramen in diverse huizen en gebouwen,
die door hem gesigneerd
zijn, bewaard gebleven. De
komende tijd zullen in de
Zandvoortse Courant meer
van deze kunstwerkjes op
glas aan bod komen.

Vanaf het afgelopen schooljaar worden deze creatieve lessen verzorgd in het
Zandvoorts Museum, tot
grote tevredenheid van de
kinderkunstenaars zelf. De
zolder is omgetoverd tot een
groot atelier waar zij hun
prachtige kunstwerkjes maken. De feestelijke opening
van de Kinderkunstlijn vindt
op 11 maart plaats rondom het
Zandvoorts Museum op het
Gasthuisplein. Dan worden

de kunstwerken op diverse
locaties in Zandvoort tentoongesteld.
De organisatie hoopt dat weer
veel ondernemers zich aanmelden om hun etalage ter
beschikking te stellen van de
Kinderkunstlijn. Bent u daartoe genegen? Neem dan contact op met Hilly Jansen via
h.jansen@zandvoort.nl. Meer
informatie vindt u op www.
kinderkunstlijnzandvoort.nl.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut -

Hele maand februari voor Pashouders:

Winkeliers:

www.slagerijhorneman.nl

06-31393790

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Gratis 2 1/2 kilo patat
bij aankoop van
2 gegrilde kippen voor € 9,90

Topkwaliteit uit Noord-Holland
Geitenkaas van het huis
mooi smedig en zeer zuiver
250 gram € 2,95

kijk ook eens op onze website:

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties
(partners en ouder/kind).

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting
Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

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:

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand februari:
10 % korting op gordijnen.
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

Tijdens de
maand februari

Medina woninginrichters - Haltestraat

10% korting

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

op de gehele collectie

Wist u al dat wij een
nieuwe collectie zijden
bloemen binnen hebben?

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
Sneeuw, wind of regen, op vertoon van de Zandvoort Pas brengt
TAXICENTRALE FRED SPRONK u voor een lekker diner naar
MOLLIE & CO, daar krijgt u gratis koffie met een likeurtje en dan
brengt Fred u weer naar huis. Ritprijs heen en weer slechts € 6,50 !!!!!
Deze actie geldt de hele maand februari

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Woensdag en donderdag gesloten.
Keuken v.a. 18.00 uur geopend. Haltestraat 75
Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

023-8885588

Tel. 023 571 44 10

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Voor Pashouders
10% korting
op onze stamppotten
Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

10% korting op onze nieuwe collectie
voor pashouders
Haltestraat 17 B, T 023-5730240

www.blitzkickers.nl
Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Top 3!

3 x 100 gram vleeswaren

Achterham +
Gebraden gehakt +
Boterhamworst

€ 3,25

www.slagerijvreeburg.nl
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Word ook bekend als ondernemer in Zandvoort!
Meld u aan op www.zandvoortinbedrijf.nl
en ontvang o.a. de maandelijkse nieuwsbrief

‘t vischlopers menu
XL organiseert het echte
Zandvoortse ‘vischlopers’ menu
Iedere woensdagavond:
Vis, friet en sla € 6,95

Op vrijdag 4 februari aanstaande
openen wij de deur van onze “Bazaar”.
Om deze opening te vieren hebben wij een speciale
aanbieding voor u gemaakt**:

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

• Verse olijven (Griekse en Spaanse) diverse soorten
Bakje à 100 gram voor € 1,00

WEGENS
GROOT SUCCES:

• Heerlijke peperoni gevuld met Griekse kaas
Bakje à 100 gram voor € 1,50
• Spaanse zachte vijgen. Een streling voor de tong!
Bakje à 100 gram voor € 1,00
Voor vlees, groente, olijven, kruiden, Turks brood, broodje
Barra of Roti en nog veel meer kunt u bij ons terecht!

ONBEPERKT TAPAS ETEN !!!
VOOR € 18,50 pp
IN TAPASBAR PIRIPI, KERKSTRAAT 25

** De aanbieding is geldig van vrijdag 04-02 t/m donderdag 10-02

HASTA OTRA !!!

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

voor info en reserveren: 0235712537/www.piripi.nl

DAK – LOOD – EN ZINKWERK

Bitumineuze dakbedekkingen
Pannen daken
Shingle daken
Zinken en koperen daken
Dakterrassen
Dakisolatie

Goot vernieuwing en reparatie
Koper en zinkwerk
Loodwerkzaamheden
Hemelwater afvoeren
Stormschade en onderhoud

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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alvast uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- bent u verzekerd van weer een jaar
profiteren van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011 (geldig vanaf 1-1-2011)

uit!
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Dillon Koster
Deze week had ik een boeiend gesprek met Dillon Koster met

een onverwacht spannend einde, maar daarover later meer.

Hij is weliswaar in Haarlem in het ziekenhuis geboren (’76),
maar samen met zijn ouders en broer Marvin in Zandvoort

opgegroeid. Na de Oranje Nassauschool volgde hij de Havo
op het Kennemer Lyceum en maakte daar later zijn VWO af.

Zoals velen zullen weten, overkwam hem op zijn 16e een zeer
ernstig brommerongeluk, op weg naar een voetbaltraining bij
Zandvoort '75. Een eveneens 16-jarige had een touw over de weg
gespannen, waar Dillon met zijn brommer in volle vaart tegenaan reed. De gevolgen waren uitermate ernstig en
hebben zijn leven totaal veranderd. "Zowel
mijn luchtpijp als slokdarm werden doorgesneden en ik kon nauwelijks meer
adem halen. Gelukkig heeft trainer
Rob Gansner zeer adequaat gehandeld en zijn wij direct naar de huisarts gegaan, die onmiddellijk de
ambulance heeft gebeld. Ik heb
ruim een half jaar in het ziekenhuis gelegen. Het gevolg was wel
dat mijn stembanden niet meer
goed functioneren, waardoor ik
slechts fluisterend kan spreken",
vertelt hij zonder enige vorm van
zelfmedelijden.

races op het circuit. De kosten bedragen € 995,- inclusief BTW.
Steeds meer ondernemers en directieleden, die deze licentie
hebben behaald, vroegen zich af: wat nu? Wel, sinds 2009 kunnen zij lid worden van de Dutch Race Driver Business Club. De
leden komen tien keer per jaar op het circuit in actie en bouwen
tegelijkertijd hun businessnetwerk uit. Dit jaar krijgen Danny
en Dillon een licentie, waardoor zij hun eigen races kunnen
organiseren. Uiteraard is er een website met informatie: www.
dutchracedriver.nl.

Ook in 2007 is Dillon als enige eigenaar gestart met Certainty
Events & Incentives en het Certainty Racing Team. "Het op
maat maken van evenementen met oog voor de
specifieke wensen is onze specialiteit. In onze
VIP-room op het circuit kunnen vergaderingen, presentaties of (bedrijfs)
feesten gehouden worden, maar
ook het bijwonen van nationale
autosportevenementen behoort
tot de mogelijkheden," vertelt
hij. Certainty Racing Team is de
'racetak' van het bedrijf: diverse
auto's worden ingezet, onderhouden en gebouwd voor de
autosport in binnen- en buitenland. Dillon: "Daarnaast hebben
wij ook diverse klanten, zoals onder
andere de zoon van weerman Piet
Paulusma, die hun eigen raceauto's
bij ons in onze werkplaats in Zandvoort
Dillon is een doorzetter en dat heeft hem
Noord
in onderhoud hebben en als zij dat wilver gebracht. Tijdens een korte studie autoDillon Koster
len, krijgen zij tevens begeleiding in de autosport."
techniek in Arnhem was inmiddels ook zijn belangstelling voor het circuit gewekt en mede door Erik Weijers (COO
van Circuit Park Zandvoort, red.) heeft hij zich vanaf zijn 18e Vanzelfsprekend rijdt Dillon nog vele races per jaar, maar heeft
volop in de racerij gestort. "Erik is een goede vriend, die als een dit aantal, mede door zijn werkzaamheden, flink moeten terugrode draad door mijn leven loopt. Ik verhuurde mij als zelfstan- brengen. Een andere reden ligt besloten in zijn privéleven: sadig rijinstructeur, maar Erik adviseerde mij serieus aan het werk men met partner Elles de Muinck heeft hij een prachtige dochte gaan. Bij het Racingteam van Evert Kroon heb ik jaren in een ter, Lima genaamd, en begin maart wordt hun zoon verwacht.
Renault Megàne gereden en daarnaast werkte ik als IT-er zeven
jaar voor diverse Renaultorganisaties", aldus Dillon. Voor wie al Tot slot van het zeer geanimeerde gesprek wachtte mij nog
zijn successen als coureur eens wil bekijken: op www.dillonkos- een grote verrassing. Wij gingen op het circuit nog even kijken
naar zijn indrukwekkende bus, werkelijk een schoonheid! Bij
ter.com staat alles overzichtelijk gerangschikt.
het wegrijden bleek het hek naar de baan open te staan en
In 2007 is Dillon samen met Danny van Dongen op het circuit heb ik voor het eerst van mijn leven met een flinke snelheid
van Zandvoort een raceschool gestart: de Dutch Race Driver de Tarzanbocht, de Slotemakerbocht, het Scheivlak en de Arie
Academy. Hier krijg je les van 20 ervaren instructeurs, waar je na Luyendijkbocht met eigen ogen vanaf het asfalt voorbij zien
een onvergetelijke racedag al binnen één dag je officiële race- komen. Een waarlijk spectaculair einde van een zeer plezierig
licentie op zak hebt. Hiermee mag je deelnemen aan officiële interview met deze jonge dorpsgenoot!

Afhaalpunten
De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

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

Wisselvallig, zacht
en zaterdag veel wind

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Het wordt warempel herfst in deze nog prille februarifase.
Vanaf vandaag regent het periodiek, wordt het uitgespro-

ken zacht en komt er bovendien veel wind te staan zo nu en
dan. Rond zaterdag zou het even flink kunnen doorwaaien
in de Zandvoortse regionen, maar een echte storm van dik
windkracht 9 zit er waarschijnlijk niet in.
In de jaren negentig hadden
we een paar bijzonder zachte en onstuimige winters.
Sneeuw en vorst waren toen
een schaars artikel. De weerkaarten die de rekenmodellen ons thans voorschotelen
vertonen veel gelijkenis met
die van een kleine twintig
jaar terug. In februari 1990
(het stormde bijna iedere dag
op Zandvoort!) bleef het de
hele maand buitengewoon
zacht en het werd prompt de
mildste sprokkelmaand ooit
in Nederland.

Het tweede deel van de week
verloopt iets wisselvalliger en
vooral de temperatuur loopt
verder op. In het weekend
kan het al een graad of 10
worden en de hoogste temperatuur valt samen met het
krachtigste windveld in onze
contreien. Het zeewater voor
onze kust is vanaf nu relatief
koud ten opzichte van de (hogere) luchttemperatuur.
Ook de gehele volgende week
blijft het weer als geschetst,
maar het is dan even de vraag
of we regelmatig midden in
de frontlinie zullen zitten van
de actiefste regenstoringen,
of dat een hogedrukgebied
via Frankrijk de boel wat onderdrukt. In die laatste optie
blijft het weliswaar (zeer)
zacht, maar wordt het wel
iets droger met ook wat meer
zon. Ook in het aanstaande
weekend lijkt het mee te
zullen vallen met de regenhoeveelheden. Meestentijds
blijft het dan ook wel droog,
maar de februarizon laat het
helaas grotendeels afweten.

Een klassiek Hollands winterseizoenplaatje wordt
ons geserveerd met diepe depressies in de regio
Groenland en IJsland en een
stevig Azorenhoog op z’n
vertrouwde stek ten westen van Spanje en Portugal.
Tussen die systemen in waait
voortdurend een zachte
zuidwestelijke wind en bovendien komen regelmatig
regengebieden mee. Zo’n
luchtdruksituatie kan soms
wel drie of vier weken aanhouden en ook momenteel
ziet het er niet naar uit dat Meer weer is er op
het voor Valentijn (14 febru- www.weerprimeur.nl
ari) ineens heel ander (koud)
weerman Marc Putto
weer wordt.
Do.
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Loft

Love and Other Drugs

Deze Nederlandse film
vertelt het verhaal van vijf
getrouwde mannen die in
het grootste geheim een
loft (appartement) delen
voor hun buitenhuwelijkse activiteiten. Dat
verloopt prima tot ze er
op een ochtend het lijk
vinden van een jonge
vrouw. Geen van de
vrienden kent de vrouw,
weet waar ze vandaan
komt en hoe ze terecht
is gekomen in hun loft.
Noodgedwongen proberen ze uit te zoeken wat er
gebeurd is, maar al snel beginnen de vijf elkaar te wantrouwen. Het blijkt dat ze veel minder van elkaar weten dan ze
dachten.

In deze romantische komedie is Maggie een vrolijke vrije geest, die zich
door niets en niemand
laat binden. Ze komt haar
gelijke tegen in Jamie,
wiens onstuitbare en
vrijwel feilloze charme
hem goed van dienst
is bij de vrouwen. Zijn
kwaliteiten komen ook
van pas in de moordende concurrentiestrijd in
de verkoop van farmaceutische middelen.
De ontluikende en
onconventionele relatie van
Maggie en Jamie overvalt hen allebei, wanneer hun zorgeloze verhouding voor beiden steeds belangrijker wordt. Ze
raken verslaafd aan de ultieme drug: de liefde.

radio + tv

Zondag
08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Countrytraxxx (H)
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you (H)
Golden ZFM (H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur

08.00
11.00
12.00
17.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zandvoort op Zaterdag (H)
In Zandvoortse Zaken (H)
ZFM in de middag
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Het Laatste Uur

Maandag

Dinsdag

08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur ZFM Jazz (H)
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag
08.00
10.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdagavond live (H)
De Watertoren
Inspiratieradio (H)
ZFM in de middag
De Vinyljaren
Zpower (kinderprogramma)
ZFM in de middag
Country tracks
De Hoop radio
Peaceful Radio (H)
Tussen Eb & Vloed

Nog 11 dagen te gaan voor
Write Now! 2011
00.00 uur De Nacht

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Goedenmorgen Zandvoort (H)
De Watertoren
ZFM in de middag
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed

08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM Jazz (H)
De Watertoren
ZFM in de middag
Eurobreakdown
Je Weekens In
Vrijdagavond live
Sea It

08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Muziekboulevard
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Vrijdag

Zaterdag

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Schrijf je graag? Twijfel niet langer en test je talent door

mee te doen met de grootste schrijfwedstrijd voor jonge-

ren van het Nederlands taalgebied. Dit jaar worden 7 wildcards uitgereikt, zodat je nog meer kans krijgt om te win-

nen. Inzendingen zijn welkom tot en met 14 februari 2011
via Writenow.nu.

Ben jij tussen de 15 en 24
jaar, schrijf je graag en wil je
een MacBook ter waarde van
€ 1.500, een publicatie in dagblad De Pers of honderden
euro’s aan boekenbonnen
winnen? Dan is dit de ultieme
kans om je naam te vestigen
in literair Nederland en
Vlaanderen! Het enige dat je
hoeft te doen, is jouw zelfgeschreven stuk te sturen
via het inschrijfformulier
op de website of via info@
writenow.nu. Of het nu gaat
om een reisverhaal, een raptekst, poëzie of proza, alles is
toegestaan. Doe dit voor 14
februari 2011, en misschien
hoor jij straks bij de finalisten die kans maken op die
MacBook of die plek in de
krant. Daarnaast kun je optredens winnen tijdens het
‘Geen Daden Maar Woorden
Festival’ in Rotterdam, Den
Bosch, Utrecht en Amsterdam;
de Nachten in Antwerpen en

Wintertuin in Nijmegen. De
winnaar van de publieksprijs
wint onder andere een publicatie in dagblad De Pers.

Gratis workshops

Twijfel je nog steeds of jouw
tekst wel goed genoeg is
om deel te nemen aan een
schrijfwedstrijd, dan is dit je
kans. Write Now! organiseert
gratis schrijfworkshops om
je definitief over de streep te
trekken en je van gouden tips
te voorzien die je verhaal net
dat beetje extra geven. Geef
je op via info@writenow.nu!
Om deel te nemen aan Write
Now! hoef je maar aan de
paar voorwaarden te voldoen
die hierboven staan, je tekst
moet geschreven zijn in de
Nederlandse taal en bevat
maximaal 2.000 woorden of
8 gedichten. Elk genre is toegestaan: van proza tot poëzie,
en van een theaterscène tot
aan een songtekst.
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Column

Wat kunnen we toch trots zijn op ons land! Gastvrijheid, tolerantie, barmhartigheid en gezelligheid staan bij ons hoog
in het vaandel. En toen was daar de zachte “G” die weer van
zich liet spreken. Ik mag niet alles over een kam scheren
maar aangezien die 3 glibbers uit Limburg dat wel doen ga
ik ook op die tour. Ik heb het over Maxime, Geert en Gerd.

Tanja Paap is een
‘literaire liefdesverhalen adoreerster’
Hoe vaak komen we mensen tegen, maken een oppervlakkig praatje met ze en
lopen weer door? Hoe goed kennen we ze echt? Het was even verbazingwekkend

toen ik mijn gesprekspartner van deze week per toeval tegenkwam op haar werkplek bij De Key in Zandvoort, niet wetende dat ze daar werkte, terwijl we elkaar

kennen van de kleedkamer bij zwemles van de kinderen. Verrast stemde zij direct in

met een interview. Tanja Paap, eentje van ‘Stompie’ en ‘Broekie’, is 37 jaar en moeder

Tanja Pa

ap

van 2 dochters. Nieuwsgierig naar haar passie en bezigheden, gingen we van start.
door Mandy Schoorl

Deze geboren en getogen Zandvoortse, die zwijmelt als zij
vanuit haar keuken over de duinen uitkijkt, en die waarde
hecht aan normen en waarden, zou haar woonplaats voor
geen goud willen verlaten. Het strand en de zee zijn haar te
lief. Als ik vraag waar zij met recht trots op is dan antwoordt
zij met grote glimlach: op mijn eigen leven, en op wat ik heb
bereikt nu ik er alleen voor sta. Zij heeft enkele jaren geleden
bewust voor zichzelf gekozen en redt zich sindsdien prima
alleen. Noemenswaardig is de steun die zij hierbij van haar
ouders krijgt. Een eigen stek, tijd met haar kinderen, een lekker
bad en een goed boek (en dan het liefst oud Britse kostuum
drama’s zoals ‘Wuthering heights’ of ‘Jane Eyre’ van twee van
de ‘Brönte Sisters’). Pure verwennerij. Energie haalt zij uit hardlopen en sportieve uitjes naar de grote Europese steden. De
geestelijke mind krijgt aandacht door interessante gesprekken met vriend of vriendin en door de ambitieuze honger in
haar werk.

HardLeers

Sinds 10 jaar is zij werkzaam als secretaresse en facilitair
medewerkster bij De Key Zandvoort. Deze instantie heeft
als primaire taak het verhuren van sociale woningbouw.
Tevens is zij vertrouwenspersoon bij wie collega’s van de
vestigingen Zandvoort en Amsterdam terecht kunnen met
intimidatie- of discriminatieproblematiek en is zij coördinator van het BHV-team (Bedrijfshulpverlening). Haarzelf
onmisbaar maken, dat is de reden waarom zij het prettig
vindt om verschillende werkzaamheden te doen. Ondanks
agressie bij de balie, die de laatste jaren zeker is toegenomen,
wordt het bedrijf ook spontaan verrast met taarten van zeer
tevreden cliënten.
En zijn er nog mooie vooruitzichten? Jazeker. Zij laat de wens
van haar moeder in vervulling gaan door in augustus samen
met haar een cruise te gaan maken langs de Lycische kust
van Turkije op een ‘gület’ (houten Turks zeiljacht), waar ze
de schoonheid van de baaien en de prachtige natuur zullen
gaan bewonderen.

IS
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T
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P

Deze week zet ik meneer Leers even in het zonnetje. Wat
heeft hij ons toch trots gemaakt de afgelopen weken. Een
pure allochtoon zonder rechten terugsturen naar die zandbak in Afghanistan. Terecht! Wat moet je ermee? We moeten de islamisering van ons land een halt toeroepen! Een
meisje dat accentloos (letten jullie op, met jullie zachte ‘G’?! )
Nederlands praat, gymnasium doet en totaal verwesterd is.
Wat doet dat meisje in ons land? Weg ermee!
Maar dan mag ze wel een Randstad-paspoort hebben van
ons. Wat is dat voor paspoort? Heel simpel. Als je dit paspoort hebt, hoor je tot de echte Nederlanders. Je weet wel,
die hardwerkende mensen die wel tolerant en gastvrij zijn.
Waarvan de ene buurman uit Turkije komt en de andere uit
Suriname. Die mensen die niet leven met het standpunt ‘wat
de boer niet kent, accepteert hij niet’.
Mochten die boeren dan een dagje Randstad willen, moeten
ze een visum aanvragen. In het geval van Maxime, Geert
en Gerd wordt dat dus een werkvisum. Duurt zeker 4 jaar
voordat ze door de bureaucratische molen zijn. En als er
toch een baantje vrij is in Den Haag heb ik persoonlijk liever een leuke meid met een gymnasiumachtergrond dan
zo’n reserve Belg met Mulo op zijn naam, als minister van
Integratie en Asiel. Maar mocht Gerd toch een werkvisum
krijgen, moet ‘ie eerst een inburgeringcursus volgen! Wel
flink oefenen op de ‘G’ hè Gerd?!

Get Out!
Vrijdag 4 februari
Heerlijk genieten van de lekkerste zoetigheden, sandwiches en
natuurlijk thee, heel veel thee! Vandaag kun je om 14.00 uur bij
Grand Café XL op het Kerkplein terecht voor een uitgebreide high
tea. Reserveer dus snel via 023-5712252 of 06-46133622. De prijs is
€ 21,95 per persoon en dat is inclusief een glas Prosecco.

Geen zin om te koken vanavond? Schuif dan gezellig aan bij restaurant Hugoos by Chris Kuin aan de Zeestraat, waar je kunt bijkomen
en smullen van een heerlijk diner met live muziek van zangeres
Marjet! Reserveren gewenst via: 023-5736680. Naast de gewone
kaart biedt Hugoos ook een drie gangen menu voor € 29,50. Kijk
voor meer informatie op: www.restauranthugoos.nl.

Twee vertegenwoordigers van ons dorp.
Gelukkig maakt de watertoren minder lawaai en vooral minder troep!

Zondag 6 februari
Het is weer een spannende dag vandaag op Circuit Park Zandvoort,
want de 4 uur van Zandvoort worden verreden! Om 10.00 uur wordt
gestart met de kwalificatie en om 12.00 uur wordt het startsein
gegeven voor de langeafstandsrace. Het leuke van deze race is dat
iedereen even kan komen kijken, want de toegang is gratis! Zowel
de duinen, hoofdtribune als de paddock zijn vrij toegankelijk.
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Oplossing Breinbreker

156

Oplossing Kakuro

4

Snijd de kipfilet in reepjes, doe ze in een kom, meng er de cajunkruiden en 1 eetlepel
van de olie door en laat dit afgedekt minstens 20 minuten intrekken. Snipper de ui
en de knoflook. Snijd de schoongemaakte bosuitjes eerst in de lengte doormidden en
daarna in stukjes van 4 cm. Snijd de schoongemaakte paprika in smalle reepjes. Snijd
de bleekselderijstelen in de lengte in drieën en daarna in stukjes van 4 cm. Ontvel
de tomaten en snijd ze in vieren; verwijder de zaadjes en snijd het vruchtvlees in
reepjes. Verhit de resterende olie in de wok en roerbak de reepjes kip in ca 4 minuten
goudbruin. Laat de ui en de knoflook 2 minuten meebakken. Voeg de paprika en de
bleekselderij toe en roerbak nog 4 minuten. Voeg de bosui en de tomaat toe en roerbak
nog 2 minuten. Proef of er nog zout en/of peper bij moet.
Serveren met rijst en een frisse salade.

Bent u het baasje met geduld en een rustig huis die Roesie uit haar schulp kan
halen? Gaat u dan snel eens langs om kennis te maken met deze lieverd in
Dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5, tel. 5713888. Geopend van
maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur. Meer informatie vindt
u op: http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl.
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Bereiding:

1 rode paprika,
3 stelen bleekselderij,
3 tomaten,
zout, peper.

26

1 ui,
2 teentjes knoflook,
4 bosuitjes,

-

500 gr. kipfilet,
2 el. cajunkruiden,
4 el. plantaardige olie,

x

Benodigdheden:

+

Hoofdgerecht voor 4 personen.

6

Cajunkip met gemengde groenten

3
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Kook eens anders

14

De oplossing staat elders op deze pagina

de spreekwoordelijke kat
uit de boom. Ze is erg verlegen en kruipt wat angstig
in een hoekje als ze nieuwe
mensen ontmoet. Ze heeft
duidelijk even tijd nodig om
aan je te wennen. Als ze je
eenmaal wat beter kent en
je vertrouwt, komt ze naar
je toe en laat ze zien hoe lief
ze is. Een geduldige en rustige baas die haar vertrouwen wint heeft een leuk en
makkelijk huisdier aan deze
lieve poes. Roesie is gevonden en daarom is haar leeftijd niet bekend maar ze
wordt geschat tussen de 4 en 6 jaar. Ze gaat erg graag naar buiten dus een huis
met een tuin is voor haar wel gewenst. Vanwege haar schrikkerige karakter is
een huishouden met kleine kinderen niet aan te raden, honden zijn haar ook
te druk maar katten vind ze leuk en gezellig.
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Inleveren uiterlijk maandag 7 februari 11.00 uur:
- Per mail: valentijn@zandvoortsecourant.nl
- Per brief: in envelop bij Bruna Balkenende, Grote Krocht

De oplossing staat elders op deze pagina
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Er zijn GEEN kosten verbonden!
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Laat je Valentijn weten dat je om hem/haar geeft,
en plaats een mooie ‘liefdesbetuiging’ in de krant
van donderdag 10 februari.
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Verras je Valentijn met een berichtje in de krant!
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

14 februari Valentijn
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

		

=
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KAKURO
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Zandvoortse fauna, deel 3

Huismus meest geteld

Het leven begint bij 50
Zandvoort in 1961

Afgelopen zaterdag 29 januari ben ik 50 jaar geworden.
Op zaterdagmiddag 28 januari 1961 wilde mijn toen hoogzwangere moeder even losbreken uit haar Amsterdamse
etagewoning en met man en kinderen uitwaaien aan het
strand van Zandvoort.

'Het leven begint bij 50'

Du moment dat ik de zeelucht rook, wilde ik eruit.
Hier was het goed, dit was
mijn bestemming. De weeën
begonnen en mijn moeder
moest halsoverkop terug
naar huis. De volgende ochtend om 10 over 10 kwam ik
ter wereld.

1961, een andere tijd, een andere wereld. De Amerikanen
schoten een chimpansee
de ruimte in, en een paar
maanden later ging de eerste mens hem achterna,
Joeri Gagarin. Sjoukje Dijk
stra werd Europees kampioene kunstrijden en prins

Bernhard opende de pier van
Scheveningen. Zuid-Afrika
werd een republiek; de eerste
president heet Swart maar
is blank. De West Side Story
ging in première en Ernest
Hemingway schoot zichzelf
dood toen hij zijn geweer
schoonmaakte.
En wat gebeurde er in
Zandvoort? Bijvoorbeeld in
de week dat ik geboren ben?
Ik heb er de Zandvoortse
Courant op nageslagen. Rudi
Carrell en Willeke Alberti traden op op een VARA-avond
in Theater Monopole. In het
Gemeenschapshuis ging het
er minder frivool aan toe:
Tweede Kamerlid Mr. Vrolijk
gaf een lezing onder de titel
‘Crisis in de politiek’ (toen
al!). Voor ‘Spoedreparaties
aan uw bril’ kon je terecht
bij opticiën Slinger (toen al!).
Een hotel-restaurant aan
het Kerkplein zocht maar
liefst 9 nieuwe personeels-

leden, variërend van kok tot
kamermeisje (toen Queenie,
nu XL). Het winterweer was
extreem zacht en nat (toen
al!). En wethouder Tates deelde mede op 24 januari geen
spreekuur te houden (ik zeg
niks…). Het zou nog 25 jaar
duren voordat ik daadwerkelijk in Zandvoort ging wonen.
Nu ik 50 ben geworden, woon
ik langer in Zandvoort dan
dat ik niet in Zandvoort heb
gewoond. Langzamerhand
mag ik me een Zandvoorter
noemen vind ik zelf, al zullen echte Zandvoorters
beweren dat je nooit een
Zandvoorter wordt als je
niet in Zandvoort bent geboren. Zelfs mijn vrouw voldoet
niet aan die eis. Zij was 3 jaar
toen ze vanuit Utrecht naar
hier kwam omdat haar vader
hier politieman was geworden. Overigens was dat ook in
1961. Waarom stond dat niet
in de krant? Want dat was pas
echt goed nieuws!

De mosterd van Abraham
Naar aanleiding van mijn 50e verjaardag schreef een familielid mij: “Nu weet je waar Abraham de mosterd haalt.”
Dat is een vaak gemaakte vergissing, want als je 50 bent
heb je Abraham gezien, maar hoef je nog niet te weten
waar hij zijn mosterd haalt. Maar wat heeft Abraham eigenlijk met 50 worden te maken, en waarom kan het iemand wat schelen waar hij zijn boodschappen doet?
De oorsprong van beide, vaak
door elkaar gehaalde uitdrukkingen ligt in het Oude
Testament. In Johannes 8:57
staat een verhaal over een
vrouw die overspel heeft
gepleegd. Volgens de wet
moest zij daarom gestenigd
worden. Aan Jezus wordt gevraagd wat hij vindt dat er
met de vrouw moet gebeuren. Waarop Jezus een klassieker uit zijn mouw schudt:

“Wie zonder zonde is, werpe
de eerste steen.” Niemand
gooit een steen, want alle
aanwezigen hebben wel iets
op hun kerfstok (een kerfstok
was een stok waarin kerfjes
of sneetjes werden gemaakt
zodat je kon zien hoeveel
schuld iemand had. Weten
we dat ook weer). Waarop
Jezus zegt: “Abraham, uw vader, heeft zich erop verheugd
mijn dag te zien en hij heeft

die gezien en zich verblijd.”
Wat hij daarmee bedoelde,
geen flauw benul, maar de
reactie van de omstanders
is waar het hier om gaat. Die
zeiden namelijk:“Gij hebt nog
geen vijftig jaar, en Gij hebt
Abraham gezien?” Blijkbaar
was het dus uitzonderlijk om
voor je 50e Abraham gezien
te hebben.
Maar nou die mosterd. Daar
zijn de taalwetenschappers
het minder over eens. Er
zijn er die beweren dat de
uitdrukking uit bijbelboek
Genesis komt. Daarin offert
Abraham zijn zoon door hem
op de brandstapel te zetten
( ja, het waren gezellige tijden!). Om die brandstapel te

maken, verzamelde Abraham
takkenbossen ofwel ‘mutsaards’, wat later verbasterde
tot mosterd. Kolder, zegt o.a.
de beroemde spreekwoordenspecialist Dr. F.A. Stoett.
Hij stelt dat dit 17e eeuwse
gezegde komt uit de tijd dat
Abraham een doorsnee jongensnaam was en mosterd
een doorsnee artikel. Dus
‘hij weet waar Abraham de
mosterd haalt’ is gewoon een
ironische manier van zeggen:
‘guttegut, hij doet alsof hij de
wijsheid in pacht heeft, maar
wat hij weet, dat weet iedereen.’ Overigens is Abraham
175 jaar geworden. Op zijn begrafenis was er koffie en cake
en toen een borrel en blokjes
kaas. Met mosterd.

De huismus is, net als vorig jaar, de meest getelde vogel
tijdens de nationale tuinvogeltelling van de Vogelbescherming eind januari. Ook in Zandvoort komt de huismus het
meest voor.

Het aantal huismussen is sterk afgenomen | Foto: Jolanda Meier-Koning

Desondanks gaat het al een
aantal decennia lang niet
goed met de huismus: het
aantal is sinds de jaren ’70
gehalveerd. Daar is een aantal oorzaken voor, zoals gebrek aan nestplekken omdat
er minder huizen met ouderwetse dakpannen worden
gebouwd en er zijn minder
heggen en hagen. Maar ook
veranderingen in de landbouw, zoals de toename van
insecticiden en dus de afname van insecten, spelen mee.
Je vindt de huismus over vrijwel de hele wereld, vooral in
gematigde en subtropische
klimaatgebieden. Het liefst
wonen ze in de buurt van
mensen. Mussen zijn, behalve op insecten, gek op zaden
en granen en met de uitbreiding van de menselijke landbouw in de prehistorie zijn
de vogeltjes meeverspreid
over de aardbol. Zelf dienen
ze als voedsel voor roofvogels, kraaiachtigen (kauw,
ekster e.d.) en katten.
Een volwassen mus is zo’n
15 centimeter lang en weegt
28 à 30 gram. Ze worden
gemiddeld 5 à 6 jaar, maar
er zijn ook gevallen bekend
van mussen die 12 jaar zijn
geworden. Mussen kunnen
50 kilometer per uur vliegen,
maar gemiddeld vliegen ze
38 km p/u. Ze leggen 2 tot 3

keer per jaar eitjes, gemiddeld 4 stuks. Na 12 dagen
broeden komen de eitjes uit.
De jongen blijven ruim twee
weken in het nest, en daarna
blijven ze nog een paar weken van hun ouders afhankelijk voor voedsel. Je kan die
jongen herkennen aan druk
gefladder en gepiep, vaak
met opengesperde bekjes.
Overduidelijke lichaamstaal
die zegt: stop hier eten in!!
Als u de mussen van de
Nederlandse rode lijst van
bedreigde vogelsoorten wilt
helpen, waar ze sinds 2004
op staan, dan kunt u vijf belangrijke dingen doen. Zorg
voor:
1. nestmogelijkheden, liefst
onder de dakpannen, en anders door nestkastjes op te
hangen. Zorg in het voorjaar
ook voor veertjes of haar
waarmee ze hun nestje kunnen bekleden.
2. voedsel, het hele jaar door.
Het liefst kanariezaad.
3. beschutting door hagen,
heggen, bosjes, struiken of
klimop.
4. een stofbad, een hoekje
met zand in de tuin.
5. een ondiepe waterbak, om
uit de drinken en in te baden.
Zo zorgen we ervoor dat de
huismus nog heel lang nummer 1 blijft en niet nog verder
wegzakt!
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten
en plaatsing van brieven te weigeren.

Phil Abraham bij Jazz in Zandvoort
Komende zondag, 6 februari, vindt het zesde jazzconcert van

Naar aanleiding van het artikel in de Zandvoortse Courant week 04, ‘De aanhouder wint’ ontvingen
we de volgende positieve reactie:
Ook ik ben al maanden in gesprek met Sunparks en recent Center Parcs, over een bevriend echtpaar
uit Groningen. Mijn vriendin zit in een elektrische rolstoel en is dus afhankelijk van het aanbod aangepaste accommodatie’s waar de ingang van de badkamer en de mogelijkheid om het toilet en douche
te bereiken van groot belang is. De thuiszorg komt iedere dag naar het park en zo hebben ze samen
een heerlijke vakantie.

dit seizoen plaats in de concertenserie van Jazz in Zandvoort

in theater De Krocht aan de Grote Krocht. Een bijzonder jazz-

concert dit keer met een internationaal vermaarde jazzsolist. Het Trio Johan Clement met Johan Clement (piano), Eric

Timmermans (contrabas) en Frits Landesbergen (slagwerk),
vormt dan de basis voor een gastoptreden van de Belgische
trombonist Phil Abraham.

Ook dit echtpaar komt al 8 jaar naar Zandvoort en boeken dan bij Center Parcs bungalow 501. Vorig
jaar werd ook hen gezegd dat ze niet meer mochten komen. Na telefonisch contact bleek dat later
drie verantwoordelijke personen vertrokken waren bij Sunparks
Vorige week, voor de opening van Center Parcs, stonden twee aardige mensen mij te woord en vertelden dat de bungalow, voorlopig niet op de nominatie stond om verbouwd te worden. Helaas is het niet
mogelijk om via de boekingslijn de speciale bungalow reserveren maar een attente dame van Center
Parcs zorgde alsnog dat mijn vrienden de bungalow konden boeken. Ondanks dat het een zespersoons
bungalow is en niet een kleinere (dus goedkoper), is de vreugde geweldig. Hartelijk dank Center Parcs.

Met vriendelijke groet,
mevrouw M. Gerus

Misschien mag ik onderstaande oplossing aandragen voor uw rubriek reacties op damhertenrapport
3. Alle damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen moeten via een verdoving gevangen worden
en vervolgens op transport te worden gesteld naar Nederlandse kinderboerderijen, dierentuinen of
natuur- en recreatieparken die hier belangstelling voor hebben. Daar horen namelijk deze gedomesticeerde dieren thuis. Vervolgens moet er kleine kudden wilde edelherten in de duinen uitgezet worden
en deze populatie dient goed en deskundig beheert te worden. Een edelhert zal namelijk, net als een
ree, nooit het bosgebied verlaten en zal altijd de confrontatie met de mens vermijden, simpelweg
omdat beide dieren wild zijn. In het verleden is er door stadsmensen, die totaal geen verstand van
zaken hadden, een verkeerde beslissing genomen. Dus: schoenmaker blijf bij je leest.

Walking Dinner rondom The King’s Speech
Na het grandioze succes van de eerste Walking Dinner, rond-

bld19973

De foto van deze week is een groepsfoto van 8 mannen, vermoedelijk een bestuur
van een organisatie. We zouden graag willen weten wie het zijn. Reactie kunt u
kwijt per mail op zoekplaatje@oudzandvoort.nl of bij Cor Draijer op 06-3614 9717
(graag pas bellen na 19.00 uur)
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De film die deze avond om
20.00 uur wordt vertoond
is The King’s Speech. Maar
liefst 12 keer werd deze film
genomineerd voor een Oscar,
waaronder die voor beste
film, acteur, mannelijke bijrol,
vrouwelijke bijrol, regisseur.
Ook leverde de rolprent 14
nominaties op van de BAFTA,
de Britse equivalent van de
Oscars (uitreiking op 13-02!).
Daarnaast ontving Colin
Firth een Golden Globe voor
de beste mannelijke hoofdrol.
Kaarten kosten € 35 en zijn
vanaf vandaag, donderdag
3 februari, te koop bij Circus
Zandvoort. Reserveren is niet
mogelijk. Vorige keer was het
al snel uitverkocht, dus zorg
dat u er op tijd bij bent!

The King's Speech is het waargebeurde verhaal over koning
George VI (Colin Firth), die om
zijn stotterproblemen te overwinnen les kreeg van eigenzinnig logopedist Lionel Logue
(Geoffrey Rush).

dag 13 februari organiseren restaurant Hugoos, café Neuf,
Chocoladehuis Willemsen, café Koper en Circus Zandvoort
een Walking Dinner rondom de film ‘The King’s Speech’.

Chocoladehuis Willemsen tijdens de pauze van de film in
Circus Zandvoort en u eindigt
in Spaanse stijl met tapas bij
café Koper.

door Cor Draijer

Vanaf 17.30 uur begint de
Walking Dinner bij restaurant Hugoos aan de Zeestraat,
waar u wordt onthaald met
een keuze van de chef uit
voorgerechten van de kaart.
Aansluitend gaat u naar
café Neuf alwaar de koks
alles in het werk hebben
gesteld om u een heerlijke
proeverij van hoofdgerechten aan te bieden. Een zoet,
creatief spektakel als dessert wordt verzorgd door

Synopsis

Direct na het overlijden van
zijn vader en het oneervolle aftreden van zijn broer
Edward, wordt Bertie, die al
zijn hele leven een ernstig
stotterprobleem heeft, gekroond tot koning George VI
van Engeland. Zijn land staat
op dat moment aan de vooravond van een oorlog en het
volk vraagt wanhopig om een
leider in deze bange tijden.
Zijn vrouw Elizabeth (Helena
Bonham Carter) besluit contact te zoeken met de excentrieke logopedist Lionel Logue
om George te helpen zijn
spraak te verbeteren. Ondanks
een wat moeilijke start lijkt
Logue’s onorthodoxe methode zijn vruchten af te werpen. De koning ontwikkelt
niet alleen het vertrouwen in
zijn stem om het volk toe te
spreken, ook ontstaat er een
hechte vriendschap tussen
George en Lionel.

om de film ‘De Eetclub’, komt er een tweede editie. Op zon-

Robert H.B. Tuinder

Zoekplaatje

Het concert in De Krocht
begint om 1430 uur. De entreeprijs is € 15 en studenten
betalen slechts € 8.

Phil Abraham | Foto: Jos Knaepen

Geachte redactie,

Phil Abraham studeerde
eerst klassiek piano en gitaar
voordat hij de overstap maak
naar de trombone, die hij
zichzelf aanleerde, en de jazz.
Al jaren behoort Abraham
tot de top van de Belgische
jazzscene. Op minstens 50
albums speelt hij mee als
solist en onder eigen naam
heeft hij inmiddels 10 albums uitgebracht. Hij is een
veelgevraagd solist en is te
horen op talloze opnamen
van het bigband orkest van
de BRT. Hij is docent improvisatie en trombone aan de
conservatoria van Brussel,
Antwerpen en Douai (F).

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

Gemeentelijke publicatie week 05 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 4 en de
verdere in week 4 door het college genomen besluiten zijn in
week 5 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Belastingverordening OZB 2011 - 2 vastgesteld

In de vergadering van 25 januari 2011 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de volgende belastingverordening, inclusief
tarieventabel en toelichting vastgesteld:
- Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011 - 2

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Vaststellen besluitenlijst
- Vaste agendapunten
- Kaders participatietraject APV
- Beschikbaar stellen budget Maatschappelijke Kosten Baten
Analyse (MKBA) kust in 2011
- Huisvesting afdeling Handhaving
- Rondvraag
- Sluiting
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over
onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking
vanaf 1 januari 2011. De wijziging in de verordening betreffen
voornamelijk aanpassingen in verband met nieuwe tarieven
voor het belastingjaar 2011.
Ten opzicht van de verordening onroerende-zaakbelastingen
2011-1 zijn de tarieven in de verordening onroerende-zaakbelastingen 2011-2 naar beneden bijgesteld.

*De op 8 februari geplande vergadering van de commissie
Raadszaken komt te vervallen.

De stukken liggen tijdens reguliere openingstijden kosteloos
ter inzage bij de centrale balie in het Raadhuis en staan tevens
op de website. Wanneer u meer wilt weten over één van deze
verordeningen, kunt u contact opnemen met de medewerkers
van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, telefoonnummer (023) 512 6066, Postbus 47, 2050 AA Overveen. Bij het
belastingkantoor kunnen afschriften van de verordeningen
tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Afvalstoffenverordening 2011

De Afvalstoffenverordening organiseert het inzamelen van
huishoudelijk afval. De verordening moet op grond van artikel 10.23, eerste lid van de Wet Milieubeheer verplicht door
de raad worden ingesteld en dient ter waarborging van een
schone leefomgeving, een goede volksgezondheid en een zo
min mogelijke belasting van het milieu.
In de vergadering van 25 januari heeft de gemeenteraad van
Zandvoort de Afvalstoffenverordening 2011 vastgesteld. Deze
verordening en de bijbehorende Nota Uitvoeringsbesluiten,
Nadere Regels en Aanwijsbesluiten 2011, liggen ter inzage bij
de Centrale Balie in het Raadhuis en staan ook op de website.
De verordening treedt in werking op 4 februari 2011.
In verband met wijzigingen en vereenvoudiging in de regelgeving en veranderingen in de afvalinzameling van de afgelopen
jaren (bijv. de huis aan huis inzameling van oud papier en
karton en wijkinzameling van kunststof verpakkingsmateriaal), is het nodig een neiuwe Afvalstoffenverordening vast te
stellen en zo de gemeentelijke regelgeving weer aan te laten
sluiten op de praktijk. Er worden géén veranderingen in de
huidige afvalinzameling voorgesteld, de verordening is een
actualisatie en wederom gebaseerd op de modelverordening
van de Vereniging van Nederlanse Gemeenten.

Commissie Planning & Control

De Commissie Planning & Control vergadert op 9 februari vanaf
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 5 februari haalt de ecocar weer Klein Chemisch
Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.1011.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur
Op 8 februari vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die
van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de
Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van
iedere maand.
Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht,
kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

januari 2011, 2010-208Rv.
- Natuurgebied ten zuiden van de Zeeweg, afplaggen ten behoeve van creëren vochtige duinvalleien, verzonden 28 januari
2011, 2010-206A.
- Grote Krocht 23, plaatsen dakopbouw, verzonden 28 januari
2011, 2010-VV-013.
- Kostverlorenstraat 91, kappen drie coniferen, geen herplantplicht, zaaknr.:2010-6239, verzonden 26 januari 2011.

Bezwaarschriften

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

Centraal telefoonnummer

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

Melding of klacht?

Ingekomen vergunningenaanvragen

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.

Omgevingsvergunning

Openingstijden Centrale Balie

- Paradijsweg 15, uitbreiden woning, ingekomen 28 januari
2011, 2011-VV-009
- Fazantenstraat 18, uitbreiden garage, ingekomen 27 januari
2011, 2011-VV-010
- Kennemerweg 79, plaatsen lichtmasten bij tennispark, ingekomen 27 januari 2011, 2011-VV-011
- Karel Doormanstraat 4-5, veranderen appartement, ingekomen 25 januari 2011, 2011-VV-012

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.

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.

Collegelid spreken?

Verzonden besluiten

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Oosterparkstraat 45, plaatsen dakopbouw, verzonden 26

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.
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

circuit kalender

basketbal

Evenementenkalender 2011

- heren

Lions heren op de goede weg

Afgelopen week werd de evenementenkalender van het

De heren van The Lions hebben na het debacle van een paar

kendgemaakt. Naast de bekende autosportevenementen,

team dat bestond uit drie oorspronkelijke spelers, twee

Circuit Park Zandvoort voor het aanstaande raceseizoen be-

zoals de Kruidvat Gillette Paasraces, de Profile Tyrecenter
Pinksterraces, de Trophy of the Dunes en de Formido Finale-

races, staan ook internationale races als de Masters of Formula 3 en DTM weer op de kalender.

weken geleden de draad weer voorzichtig opgepakt. Een

spelers uit de reserves (Sander Verboom en Bart Zwemmer)

en dezelfde junioren die vorige week meededen, hebben
het uiterst geroutineerde Volendam in de Korver Sporthal
een gevoelige nederlaag bezorgd. De ‘palingboeren van de
Zuiderzee’ werden op een 70-55 nederlaag getrakteerd.

De Kruidvat Gillette Paasraces op Circuit Park Zandvoort is
de ouverture van het nieuwe nationale autosportseizoen.
Op 23 en 25 april zullen deze races plaatsvinden. Tijdens dit
weekend komen alle belangrijke nationale raceklassen aan
de start.

DTM

Het Duitse toerwagencircus dat DTM heet zal Zandvoort
vroeg aan doen. De Duitse merkenserie komt op 14 en 15 mei
naar het duinencircuit. De strijd tussen de twee merken Audi
en Mercedes gaat onverminderd door, hoewel er sprake is
dat deze twee merken concurrentie gaan krijgen van andere
merken na 2011.

Masters of Formula 3

De 21e editie van de Masters of Formula 3 zijn in het weekend van 12, 13 en 14 augustus. Nieuw is dat de Formule 3
wedstrijd op Zandvoort onderdeel uit maakt van de nieuwe
FIA Formula 3 International Trophy. Op deze manier zal het
Uiteraard staan ook evenementen als de Runners World
Zandvoort Circuit Run, de races van de Historische Auto
Ren Club, de American Sunday, Italia a Zandvoort en het
Nationaal Oldtimer festival op de agenda, die u hieronder
in zijn geheel ziet afgedrukt.

Kalender Circuit Park Zandvoort 2011

6 februari
19 februari
6 maart
27 maart

17 april
2 april
23 en 25 april
8 mei
14 en 15 mei
4 en 5 juni
11 en 13 juni
19 juni
26 juni
2 en 3 juli
9 en 10 juli
23 en 24 juli
12 tot 14 augustus
3 en 4 september
10 en 11 september
17 en 18 september
25 september
15 en 16 oktober
5 november
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4 uur Zandvoort (WEK)
Circuit Short-Rally
Final 4 (WEK)
Runner's World
Zandvoort Circuit Run
American Sunday
Vacansoleil 4 Challenge
Kruidvat Gillette Paasraces
Japanse Autosport Festival
DTM
State of Art Historische
Zandvoort Trophy
Profile Tyrecenter Pinksterraces
K-Swiss Zandvoort
Circuit Triathlon
Italia a Zandvoort
Dutch Power Pack Festival
Caterham
Motorsports Weekend
24 uur op de fiets
Masters of Formula 3
Trophy of the Dunes
State of Art GP Classic
Spettacolo Sportivo (SCARB)
AutoMaxx Super Sunday
Formido Finaleraces
Zandvoort 500 (WEK)

Het jeugdige talent Jaap v.d. Meij

Volendam is al jaren een
sterke ploeg die voor menige tegenstander een ‘angstgegner’ is; fysiek hard en
een redelijk lange formatie.
Toch kregen ze het zwaar.
De inbreng van bijvoorbeeld
Jaap v.d. Meij bracht de
Volendammers vaak bijna tot
wanhoop, gezien het feit dat
hij verdedigend en aanvallend zeer snel is. Ook, uiteraard zou men bijna kunnen
zeggen, was Marvin Martina
opdreef. Hij werd gesteund
door Philip Prins die eindelijk de basket weer kon vinden en die goed was voor 17
punten. Dat laatste lukte ook
junior Duco Boukes die maar
liefst 15 punten liet aanteke-

nen. Gedurende de wedstrijd
liepen onze plaatsgenoten
steeds verder weg bij hun
gasten. Vooral de snelheid
van Lions werd goed benut
tegen hun toch wel een poosje oudere tegenstanders. Het
70-55 eindresultaat was een
dik verdiende overwinning.
Komende week zal Lions in
Julianadorp JBC/Noorder
haven treffen. Dat zou best
wel eens een zware ‘pot’ kunnen worden aangezien een
van de reguliere spelers wegens vakantie niet aanwezig
kan zijn.
Scores Lions: Marvin Martina
23, Philip Prins 17 en Duco
Boukes 15 punten.

autosport
Rally op Circuit Park Zandvoort
Het Circuit Park Zandvoort zal op zaterdag 19 februari voor

het eerst de Circuit Short-Rally organiseren. Op deze dag

vormt de racepiste het decor van de opening voor het Nederlands Short-Rally Kampioenschap van 2011. Liefhebbers van

de rallysport kunnen dan gratis naar de openingsmanche
van dit kampioenschap komen kijken.

het bestaande circuittraject
gaan. Op het circuit zijn in de
Short-Rally bekende bochten
als de Arie Luyendijkbocht,
de Kumhobocht en het
Scheivlak opgenomen. De
rallyproeven maken onderdeel uit van het routeboek
die iedere equipe meekrijgt.

Inschrijving

Short-Rally | Foto: The Rally Site

Het evenement is nieuw.
Het Nederlands Short-Rally
Kampioenschap is nog niet
eerder georganiseerd. Het
Circuit Park Zandvoort organiseert de Circuit Short-Rally
samen met de Stichting Auto
Sportief. Op het circuit en
op het evenemententerrein
van Circuit Park Zandvoort
is een rallyparcours uitgezet. De nationale autosport
federatie KNAF heeft een
herstructurering van de di-

verse rallykampioenschappen uitgevoerd, waar het
evenement op 19 februari
een voorbeeld van zal zijn.

Klassementsproeven

De Circuit Short-Rally heeft
een lengte van ongeveer 66
kilometer, waarbij iets meer
dan zestig kilometer als klassementsproef zal meetellen. De route is uitgezet op
de Heineken Paddock en zal
ook over een groot deel van

De Circuit Short-Rally biedt
plaats voor maximaal 90
equipes. Voor vrijwel alle
auto’s uit de verschillende
Nederlandse rallydisciplines
staat de inschrijving open.
Dat betekent dat naast de
bekende gewone Groep-N
voertuigen, ook wagens uit
de World Rally Cars voor de
Short-Rally te zien kunnen
zijn. Verder zijn de auto’s
uit de Mitsubishi Colt Cup,
Nissan 350Z Challenge en
andere merkenseries, zoals
de Peugeot 205 Cup, BMW
325i Challenge en Volvo
Original Cup te zien. De inschrijving is geopend tot en
met vrijdag 11 februari.

Acht uitdagingen

Alle rallyproeven zijn te zien

op zaterdag 19 februari. De
deelnemers zullen acht
proeven afwerken. De deelnemers kunnen op vrijdag
18 februari de rally auto’s
uitproberen. Op deze testdag zal echter niet worden
gereden op het parcours zoals dit voor zaterdag in het
routeboek is vastgelegd. De
deelnemers hebben op zaterdagochtend voorafgaand
aan de Short-Rally, de gelegenheid om de rallyproeven
te verkennen.

Gratis toegang

De toegang tot de Circuit
Short-Rally is gratis: duinen,
hoofdtribune en paddock
zijn vrij toegankelijk. Ook
het Service Park op de Tango
Paddock is gratis te bezoeken. Toeschouwers die met
de auto komen, kunnen hun
auto voor € 10,00 op het circuitterrein (Parking A) parkeren.
Meer informatie over de
proeven, het tijdschema en
de ingeschreven deelnemers
is te vinden op www.circuitshortrally.nl

basketbal
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handbal

- dames

Basketbalsters winnen ruim
De dames van The Lions hebben, na het verlies van vorige

week, opnieuw het zoet van de overwinning mogen proeven.
Met gedegen verdedigen en snel aanvallend spel werden de
reserves van eredivisionist ProBuild Lions uit Landsmeer met
een 67-36 nederlaag terug naar huis gestuurd.

Lay-up van Martine Loos

Van meet af aan was het
duidelijk dat onze plaatsgenoten naar een overwinning
zouden gaan. De tegenstanders hadden wel een twee-

tal lange en sterke speelsters
maar dat deerde Zandvoort
niet . Opnieuw zouden
Martine Loos en Tessa de
Boer hun stempel stevig op

de wedstrijd drukken, zonder
de andere speelsters te kort
te doen. De snelheid van de
beide voorste verdedigsters
van Lions kon ProBuild zo
goed als niet opvangen met
menige break als gevolg. Ook
de afstandsschoten waren
goed verzorgd en dat is wel
eens anders geweest. Toen
de Landsmeerse dames in
de laatste twee kwarten via
een full court press de achterstand probeerden in te
lopen, was het hek helemaal
van de dam. Lions won zoals
het wilde met 67-36.
Een tevreden coach Dave
Kroder reageerde dan ook
zeer positief op deze wedstrijd: “Het was gewoon een
makkie. Het eerste kwart
bleek dat niet direct, maar
we waren in alle opzichten

beter. Dat kwart eindigde
14-9, maar in het tweede
kwart ging de ‘breaktandem’
Martine Loos / Tessa de Boer
goed lopen, waardoor we gemakkelijk uitliepen en iedereen goed mee kon doen. De
focus en inzet ging toen ook
omhoog. We hebben aanvallend nog wel wat moeite
om tot een goed geoliede
aanval te komen, maar daar
gaan we verder aan werken.
Verder gewoon een prima
partij met een positieve houding van de meiden.”
Volgende week zaterdag spelen de Lions-dames om 20.15
uur in de Korver Sporthal tegen het Amsterdamse US 2.
Topscores Lions: Martine
Loos 16 en Sabine Dijkstra
en Tessa de Boer ieder 13
punten.

autosport
Winter Endurance Kampioenschap nadert climax
Op 6 februari, tijdens de derde race in het Winter Endurance

Kampioenschap, zal langzaamaan het hoogtepunt naderen.
Bij de Nieuwjaarsrace wist het viertal Albert/Bouhuys/Blee-

kemolen sr./ Bleekemolen jr. het hoogste schavot te halen,
maar voor het kampioenschap tellen zij niet mee.

De DTM zorgt altijd voor volle tribunes (Archieffoto Chris Schotanus)

De snelle silhouette DNRT V8
wagen van Sven van Hulst, Rob
de Laat en Jan-Joris Verheul
doet net als toen ook nu weer
mee. Het tweetal David Hart
en Nicky Pastorelli met de V8
Star is eveneens aanwezig. Zij
wonnen de Zandvoort 500
maar vielen uit tijdens de
Nieuwjaarsrace.

De eerder genoemde equipes zullen te zien zijn in de
Divisie I. Naast deze divisies
zijn er nog drie Divisies, waar
op dit moment meer dan
dertig teams zich voor hebben ingeschreven. De Divisie
I is de klasse waar auto’s met
turbomotoren en andere wagens van boven de 3000cc rij-

den. In deze klasse rijden ook
Zandvoorter Peter Furth en
zijn co-equipier Peter Fontijn
mee. Zij kenden tijdens de
Nieuwjaarsrace allerlei technische problemen, maar wisten
door een slimme tactiek toch
een hoge klassering te halen.
Het duo wordt nu ook weer
ondersteund door eet- en
drinklokaal Laurel & Hardy. In
Divisie II, de klasse van 2000cc
tot 3000cc, zijn ook de klassementsleiders Jeroen den Boer
en Dutch GT4 rijder Simon
Knap in hun BMW 320d terug
te vinden. In de Divisie III (tot
2000cc) rijden de Renault Clio
Sport, de Honda Integra Type-R
en de Seat Leon. Alle diesel
aangedreven auto’s treffen
elkaar in Divisie IV.
Het duo Rene en Ruud Steen
metz komt uit met de Renault
Clio Sport in de Divisie III en
hebben evenveel punten als
het duo Den Boer en Knap
uit de Divisie II. De sterkte in
de competitie van de Divisies

geeft uiteindelijk de doorslag
wie het kampioenschap binnenhaalt. De andere klassementsleiders zijn Max
Braams en Sheila Verschuur.
Al deze coureurs tellen 36
punten in de stand om de
wintertitel. Zij hebben daarbij
een voorsprong van vier punten op Niels Kool en Willem
Cornelissen, de tot nu toe
best presterende coureurs uit
Divisie IV.
Het programma op zondag 6
februari start om 10.00 uur
met de kwalificatie, waarbij
een half uur lang om de polepositie gestreden wordt.
Het startsein voor de langeafstandsrace zal om 12.00 uur
gegeven worden. De toegang
tot de 4 uur van Zandvoort is
gratis dus duinen, hoofdtribune en paddock zijn vrij toegankelijk. Bezoekers die met
de auto komen, kunnen hun
auto voor € 10 op het parkeerterrein achter de hoofdtribune
parkeren.

Slappe start zorgt
voor nederlaag
De handbaldames van ZSC hebben zaterdagavond in Am-

sterdam niet van VOC 5 kunnen winnen. Drie afwezigen en
een zeer slappe start van de Zandvoortse dames waren onder meer de oorzaken dat er met 17-12 verloren werd.
Naast de afwezigheid van
de zwaargeblesseerden
Charissa Koning en Daphina
van Rhee, was keepster
Angela Schilpzand er ook niet
bij. Daardoor was de basis
voor trainer Sven Heller erg
smal. Gelukkig was Maaike
Cappel, de keepster van de
Zandvoortse reserves, genegen om het doel te verdedigen maar ook zij kon een
nederlaag niet voorkomen.
Met name het gebrek aan
tempo zorgde al in de eerste
helft voor een schier onoverkomelijke achterstand.
De tweede helft startte
met een wat beter spelend
Zandvoort. “We hadden hun
aanvallen en wissels op een
gegeven moment door waardoor onze verdediging beter
stond. Ook aanvallend werd
er sneller gespeeld waardoor
we meer konden scoren. We
hadden alleen weer pech
met de scheidsrechter want

de dame die floot, was de
coach van onze tegenpartij.
Het was fysiek een behoorlijk
harde wedstrijd maar terwijl
ze bij ons alles gelijk affloot
mocht de tegenpartij hard
onze verdediging inkomen
en kregen ze vervolgens ook
nog de vrije bal mee. Ik wil
niet zeggen dat we hierdoor
hebben verloren want onze
tegenstander speelde gewoon beter maar het is voor
ons wel lastig om dan echt
in de wedstrijd te komen”,
herinnert Martina Balk zich.
Uiteindelijk stond er een 17-12
nederlaag op het scorebord.
Komende zondag speelt ZSC
om 11.05 uur in de Korver
Sporthal tegen Westsite 5
dat min of meer op gelijke
hoogte met onze plaatsgenoten staat. Scores ZSC:
Laura Koning en Romena
Daniëls ieder 4, Lucia v.d.
Drift 3 en Naomi Kaspers 1
doelpunt.

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
BSGR
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dakcentrale
De Meerpaal
De Zandvoortse Bazaar
Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën
Grand Café Restaurant XL
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Health Club Zandvoort
HHR van Rijnland
Kings and Queens
MMX Italiaans Restaurant
Pesce Fresco
Phoenix bco
PIRIPI
Riche aan Zee
Sheila's
Broodjes & @ Internet
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Actueel

Courant
Cultuur

11

Bouwproject LDC
gaat volgende
fase in

Zie onze advertentie op de achterpagina

Rubriek

15

Kunstenaar maakt
kunst van
frisdrankblikjes

Fanatieke
handtekeningenverzamelaar

Onaangenaam verrast door vergunning
voor windmolenparken voor onze kust
Het college van B&W van Zandvoort is onaangenaam verrast dat in december 2009 een

vergunning is verstrekt voor een aantal windmolenparken voor de kust van Zandvoort,
zonder dat Zandvoort hier specifiek in gekend is. In een brandbrief aan verantwoordelijk

minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen (VVD), vraagt het college aandacht voor dit probleem.

Windmolens op zee komen mogelijk ook voor de kust van Zandvoort | Foto: Hanno van Kamer

In de brief wordt benadrukt
dat het college niet tegen
windenergie is maar wel tegen windenergie waardoor
het vrije zicht op de horizon teniet wordt gedaan.
Zandvoort is intensief bezig
met de provincie Noord-

Holland en het Rijk om de uitstraling en de kwaliteit van de
badplaats Zandvoort te verbeteren. Een van de basiskwaliteiten van een badplaats is
te genieten van de zon die in
de zee zakt. Dat is niet mogelijk met windmolens ervoor.

Een aantal jaren geleden
zijn er onderzoeken en een
proef bij Egmond geweest.
Zandvoort is destijds betrokken geweest maar over de
resultaten niet actief geïn-

23

Sport

Team Coronel
wint 4 uursrace
overtuigend

Onrustig weekend

formeerd. Destijds werd aangegeven dat de windmolens
op zee niet zichtbaar zouden zijn. Dat argument kan
geen steek houden want bij
Egmond zijn de windmolens
zichtbaar aanwezig op de
horizon.
Wethouder Wilfred Tates:
“Vanuit de Nota Ruimte is
vrij zicht op de horizon een
groot goed. Ook bij de recente planontwikkeling van
het Deltaplan toerisme van
de gemeente Zandvoort staat
vrij zicht op de horizon centraal als ruimtelijke kwaliteit.
Ik vraag mij af of er voor de
vergunning ontheffing verleend is gezien de strijdigheid
met de vrije horizon uit deze
Nota Ruimte. Ik hoop dat de
minister ons bezwaar snapt
en nog iets kan bewerkstelligen om het uitzicht van de
badplaats Zandvoort te behouden.”

Mogelijk was windkracht 10 debet aan het agressieve gedrag in het Zandvoortse uitgaansleven. In ieder geval was
het een rumoerig weekend en moest de politie veelvuldig
optreden.
Zaterdag 5 februari hield
de politie een 21-jarige
Zandvoorter aan. Hij maakte deel uit van een groepje
jongeren en gaf geen gehoor aan het verzoek om
weg te gaan en beledigde
vervolgens de politie. Hij
werd meegenomen naar
het politiebureau. Tijdens
de fouillering werd bij hem
softdrugs aangetroffen.
Ook op zaterdag hield de
politie twee Haarlemmers
aan op verdenking van mishandeling van een portier
van een horecagelegenheid aan de Haltestraat. De
Haarlemmers, in de leeftijd
van 24 en 33 jaar, werden
meegenomen naar het politiebureau en ingesloten.

In de nacht van zaterdag op
zondag is een politieman in
Zandvoort gewond geraakt,
toen hij op straat in gesprek
was met een verdachte. Een
24-jarige IJmuidenaar werd,
samen met zijn vriend, verdacht van het mishandelen
van een voorbijganger. De
politieman was in gesprek
met de IJmuidenaar, toen
de andere man ineens
de politieman een harde
duw gaf, waardoor de politieman ten val kwam. De
agent werd later naar het
ziekenhuis gebracht, waar
een zwaar gekneusde knie
werd geconstateerd. De
verdachte is ingesloten en
de politie doet aangifte van
mishandeling.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

De Mannetjes
Windmolens
op zee

‘Nieuwe attractie: achterop de banaan een rondje
langs de windmolens!’

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

Hoe scherp ziet
u eigenlijk?
Kom eens langs bij
SEA OPTIEK voor
een gratis oogmeting
en advies, want
“ meten is weten!’’
SEA OPTIEK,
ZICHTBAAR BETER!
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Gratis proeven: Senses

Zndv

Nieuw van Van Vessem & Le Patichou:
‘Senses’. Als u deze advertentie
ingevuld inlevert bij één van onze
winkels krijgt u er drie gratis!
Naam*
E-mailadres

Voorletter(s)*

Dhr/Mw

Waar kan ik stemmen tijdens
de verkiezing Provinciale Staten 2011?
Kijk op pag 21

* verplicht invullen

Ik vind het goed dat Van Vessem & Le Patichou mij per e-mail op de hoogte houdt van nieuwe producten en
aanbiedingen en dat ik hun nieuwsbrief met waardebon krijg toegestuurd.
Slechts één bon per klant, bon geldig t/m 18-2-2011.
Voor winkeladressen zie: www.vvlp.nl
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familieberichten
Het verlies was er al voor het einde
de rouw voordat het afscheid kwam
toen die onzekere verwarring,
bezit van je gedachten nam.
Vaak zullen we je nog tegen komen
met wat je was en wat je zei.
Je bent wel van ons weggenomen
maar een stuk van jou, blijft altijd heel dichtbij

Jeroen de Haan
23 november 1955

Zandvoort

4 februari 2011

Roos
Fleur- Dirk- Fabiënne en Dylan
Nicole- Ronald en Timo
Roy en Goudy
Marianne-Dave
Robert-Stella-Mizzi-Cosmo-Liv
Michael-Lotte-Morrison-Bennett
David
Janneke
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
donderdag 10 februari om 16:00 uur in crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Geen zwarte kleding, gewoon casual
Alleen rode en witte bloemen
Correspondentieadres:
Nicole Kuijper
A.J van de Moolenstraat 50
2041 NE Zandvoort

Jeroen de Haan
Zondagmorgen zal nooit meer hetzelfde zijn,

onze beste speler heeft zijn laatste wedstrijd verloren.

Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve moeder
en oma is overgegaan in dierbare herinneringen.

gespeeld is onze golfvriend Jeroen overleden.

Henriëtte Cornelia Keur - Verhaert
- Jet -

Amper 3 weken nadat hij zijn laatste holes heeft
Zijn tegenstander was meedogenloos,
daar kon hij onmogelijk van winnen.

Golfvrienden ZoMoGo & Special Events
Peter S., Alejandro, Herman, Roel, Vera, Roos,
Peter R., Marcel, Bert

Met pijn in ons hart hebben
wij het bericht ontvangen dat

Jeroen de Haan
op vrijdag 4 februari 2011 is overleden.
Jeroen was een dierbaar en sportief lid van onze club
en heeft zich ingezet als vrijwilliger bij de
organisatie van vele evenementen.
Hij was voor velen een goede vriend met een
aimabele persoonlijkheid.
Wij zullen hem missen en moeten
ons troosten met alle fijne herinneringen.
Wij wensen Roos en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Leden en bestuur van
de Zandvoortse Golfclub Sonderland
2

Malang, 5 november 1932

Haarlem, 7 februari 2011

weduwe van Boudewijn Keur

De zee, de zee klotst voort in eindeloze deining
De zee, waarin mijn ziel zichzelf weerspiegeld ziet
Ontroerd delen wij u mede, dat na een lang en rijk
leven, waardig en berustend, in haar eigen huis
- zoals zij wenste - is overleden mijn peettante,
onze tante en oudtante

Catharina Johanna van Zelf
* 20 maart 1910
		

Zandvoort

† 3 februari 2011

Maarn:

M.J. Bruins – Feije
J. Bruins

Utrecht:

M.M. Feije
S.H. de Koning
Neven en nichten

Na afloop zien we jullie graag bij Take Five
Boulevard Paulus Loot strandtent 5 Zandvoort
Van 17:30 tot 19:00 uur.

Als tranen een trap konden vormen
en onze gedachten een brug
dan liepen wij met liefde naar de hemel
....en brachten wij je terug....

Zandvoortselaan 139
2042 XJ Zandvoort
De afscheidsdienst in de St. Agatha kerk en de
crematie hebben dinsdag 8 februari plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Familie Keur
Van Konijnenburgstraat 133
2035 XH Haarlem

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag
10 februari van 19.00 tot 19.45 uur in Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De begrafenis vindt plaats op vrijdag 11 februari om 11.00 uur
op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Na de plechtigheid zal er gelegenheid zijn tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.

Na een langzaam afnemende gezondheid is, toch nog
onverwacht, rustig ingeslapen onze lieve zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster en schoonzuster

Johanna Geertruida Koper - Vink
Annie
weduwe van Jacob Koper
Ö 6 oktober 1924

Co en Connie
Daniël en Clementine
David
Raymond en Joyce
Zoë en Fay
Patrick en Naomi

Lieve Oma,

Dikke kus Yvonne

† 4 februari 2011
Jan en Els
Marcel en Caroline
Tom, Eva, Sophie
Yvonne en Reinier
Sharon, Dylan, Duncan

in memoriam
Jij was en blijft mijn voorbeeld.
Altijd alles met iedereen gedeeld.
Jij maakte geen verschil.
Iedereen kreeg wat hij wil.
Bij jou kreeg iedereen genoeg.
Om zo een lieve oma te moeten missen, is altijd te vroeg.

Hanneke en Martijn
Jeffrey
Lesley
Jobje en Hicham
Michael en Simone
Gerard en Sonja
Joëlle
Esmée
Marcel
Glenn
Angelina
Maureen en Ibrahim
Iman
Amina

Jan en Wil
Dirk en Nettie
Corry
Correspondentieadres:
J.D. Koper
Matthijs Molenaarstraat 8
2042 EA Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

februari
11 Oomstee Jazz - met vocaliste Simone Honijk.
Café Oomstee, aanvang 20.00 uur

11 Smartlappen - Meezingen o.l.v. Gré v.d. Berg,

Lekkerste erwtensoep van Zandvoort
Zondagavond is Annette Bluijs als de lekkerste ‘snertkookster’ van Zandvoort uit de bus gekomen. De wedstrijd die
door de altijd zeer actieve vriendenkring van café Oomstee

voor de eerste keer werd georganiseerd kende veel ‘kijkers’
die, nadat de jury alle soepen had geproefd, zelf hun mening
konden vormen over de diverse kookstijlen. Er was een ‘elftal’ aan zeer diverse soorten erwtensoep.

vanaf 20.00 uur in 't Wapen van Zandvoort

13 Walking dinner - Aanvang diner 17.30 uur.
Aanvang film (The Kings speech) 20.00 uur

13 Jazz café - Spoor 5 in café Alex, aanvang 16.30 uur
15 Sjoelkampioenschap - Open sjoelkampioenschap
voor heren. Café Koper, aanvang 20.00 uur

20 Classic Concerts - met het Dudok strijkkwartet.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

20 Rommelmarkt - De Krocht, 10.00 tot 16.00 uur

burgerlijke stand
29 januari - 4 februari 2011
Geboren:

Mia Olivia, dochter van: Mul, Michel Johannes Simon en: Hall,
Abigail Elizabeth.

Ondertrouwd:

Sandbergen, Roy Elliot en: Cabri, Miranda.

Aangifte Geregistreerd Partnerschap:

Paap, Jeroen Cornelis en: Kinneging, Jolien.

Winnares Annette Bluijs (r) en runner up Yvo Bos

De jury, onder voorzitterschap
van slager Marcel Horneman
met als leden Hetty Wisker

van slagerij Wisker uit
Haarlem, die de lekkerste
paardenworst van Nederland

maakt, en Joop van Nes jr. van
de Zandvoortse Courant, hadden het niet echt moeilijk. Al
vrij snel kwam de soep van
Bluijs ‘bovendrijven’ en die
bleef als beste over. Als op
een na beste soep kwam
die van Yvo Bos uit de bus.
Vrij opmerkelijk want hij
moest door zijn partner
erop gewezen worden dat
hij zowel worst als groenten
was vergeten mee te koken.
Derde werd Laura Jongejan
die evenveel punten kreeg
als Bos maar Maggi door
haar erwtensoep had gedaan, daar was de jury niet
zo gecharmeerd van. “Vind
ik lekker en jullie hebben
dat uiteraard geproefd”, zei
ze na afloop. Een ludiek evenement dat zeker een vervolg
zal krijgen.

Ga mee op Snertexcursie
De kans dat er een dik pak sneeuw ligt aanstaande zaterdag is momenteel nihil. Maar dit

is geen reden tot uitstel. De boswachter vertrekt hoe dan ook voor een fikse wandeling in
de Amsterdamse Waterleidingduinen. Voor de liefhebbers is er na afloop heerlijke snert.
De wandeling begint komende zaterdag om 10.00 uur en
start bij bezoekerscentrum De
Oranjekom. U vindt het bezoekerscentrum via ingang Oase

aan de Vogelenzangseweg.
Deze snertexcursie duurt,
inclusief het snert eten, ongeveer vier uur. Deelname is
€ 7,50. Vooraf aanmelden is

verplicht en kan bij bezoekerscentrum De Oranjekom,
tel. 020-6087595 (dinsdag tot
en met zondag van 10.00 tot
17.00 uur).

Gehuwd:

Althuisius, Félix Pierre en: Mocci, Jeannette.

Overleden:

van Duivenboden, Jacoba Cornelia, oud 91 jaar.
Menting, Johannes Hendrikus, oud 78 jaar.
Bos geb. Berrier, Elisabeth Petronella, oud 83 jaar.
van Gelswijck, Josephus Franciscus, oud 68 jaar.

cartoon

OOK Zandvoort organiseert Budgetcursus
‘Ik kom weer niet uit deze maand met mijn geld, hoe doen
anderen dat toch?’ Als dit herkenbaar is, dan is de nieuwe

budgetcursus iets voor u. Voor veel mensen is het, door de

toenemende hogere maandlasten, een hele kunst om de
inkomsten en uitgaven in balans te houden.
OOK Zandvoort organiseert, in samenwerking met
Kontext, vanaf 7 april een
budgetcursus. Een ervaren
medewerkster gaat samen
met een collega deze budgetcursus voor Zandvoort
verzorgen. Tijdens de cursus
leer je je eigen maand- en
jaarbegroting maken. Zo
krijg je zwart op wit wat je
kunt besteden en waaraan.
Om in- en uitgaven in ba-

lans te houden, moeten
keuzes gemaakt worden.
Keuzes maken is het sleutelwoord voor ‘grip op de
knip’. Dat budgetteren
ook leuk kan zijn leert u in
groepsverband, waar ook
het uitwisselen van eigen
kennis zeker aan bod zal
komen. Kortom, heeft u
een terugval in het inkomen? Heeft u extra kosten
er bij gekregen? Vindt u het
moeilijk om met geld uit te

komen? Voorkom dat u in
de schulden komt of dat uw
schulden oplopen en meld
u aan voor deze cursus.
De cursus start donderdag 7 april en bestaat uit
zeven bijeenkomsten op
de donderdag van 13.30
uur-15.30 uur. De kostprijs
voor de cursus is eenmalig
€ 5,- voor koffie, thee en
materiaal. Enige computer
ervaring is noodzakelijk.
Voorafgaand aan de cursus
wordt een kort intakegesprek gevoerd. Aanmelden
kan bij Kontext, tel. 5713459,
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen
9.00 en 10.00 uur.

column

Volgens mij…
worden kleine kinderen groot.
Tot die conclusie kom ik als
mijn kleindochter van 12 mij
belt. Ze had net haar Citotoets achter de rug en moest
typisch haar ei kwijt. Het zijn
spannende dagen. Eigenlijk
kan ik me het niet meer voor
de geest halen hoe mijn kinderen zich toen voelden. Was
het destijds niet zo belangrijk
of schonken we er minder
aandacht aan?
De beslissing van de schoolkeus kan ik me wel herinneren. Met dochterlief bezocht
ik diverse open schooldagen.
Haar allerliefste school was
het ‘Kennemer’. Maar wat
viel die tegen. “Ongezellig, er
zijn helemaal geen planten in
de klas.” Nou ja zeg, of dat je
keuze bepaalt! Trouwens, is ze
van deze stelling afgestapt?
In haar huis is geen 1 plant te
vinden. We vervolgden onze
tocht en eindigden bij het
ECL. “Wat een grote school en
wat een leuke vakken.” Ik vond
de school te massaal en zag
in gedachten mijn eersteling
daar eenzaam en verlaten zitten. Ik maakte me gelukkig
zorgen om niks.
“Weet je oma, mijn juf vertelde dat je tijdens de toets
gemakkelijke kleren aan
moest trekken. Dus ben ik
lekker in mijn pyjama naar
school gegaan. Na de toets
mochten we gezellige dingen doen.” Op mijn vraag of
ze al verschillende scholen
had bezocht, antwoordde ze:
“Een was echt vet gaaf. Met
allemaal leuke vakken (dat
klonk me bekend in de oren)
maar is een uur rijden van
Leek. Misschien ga ik naar de
scholengemeenschap die is
maar 10 minuten van huis.”
Heerlijk als je nog zo gemakkelijk denkt. Voor mijn gevoel komt het allemaal goed,
daar lig ik niet meer wakker
van. Hoe haar ouders erover
denken? Geen idee!
Iedereen wil tenslotte
het beste voor zijn kind.
De tijd zal het leren, dat
weet ik uit ervaring.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
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‘t vischlopers menu

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :

XL organiseert het echte
Zandvoortse ‘vischlopers’ menu

driegangen menu voor € 29,50
(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

Gerookte kipfilet met warme pancetta
of
Gamba Pil Pil
iii
Kalfsoester met rode wijnsaus
of
Gebakken kabeljauwfilet
met dille- Pernodsaus
iii
Chocolade liefde met Frangelico
Vrijdag 18 februari Live muziek
tijdens diner met Grooving Dutch
Reserveren aan te raden

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.30 uur Oecumenische dienst in de Agatha kerk
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves en Ds J.Verwijs
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

Iedere woensdagavond:
Vis, friet en sla € 6,95
Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

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.
14-09-09
Gebakken
met gebakken aardappelen en spinazie
U kuntMa
het
zo gek
niettartaar
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

17-09-09
Andijvie stamppot
een balen
gehakt
Ook deDoseniorenmenu’s
à met
€ 7,-de daghap à € 10,--

		
Vr 18-09-09

Bel: 5712102

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
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

Restaurant de Albatros:
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

In het weekend voor Valentijnsdag:
11, 12 en 13 februari 2011
en op maandag
14 februari
2011
Brasserie restaurant
Harocamo

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.

serveren wij naast onze menukaart de onderstaande menu's:
Kerkstraat 14 | 023-5712102

Menu 1

Menu 2

Oesterproeverij

Carpaccio van
Ossenhaas

Een oester Rockefeller, oester
v Nam Kee, oester Kadaiyf
en een oester naturel.

Coquilles gratinèe

Ook voor Zandvoortse taferelen in gebrandschilderd glas
Donkere Spaarne 14 zwart - Haarlem

Tel. 023-53 11 330

Dini van der Werff-van der Mije
BELASTINGADVIES voor particulieren

De 1e jaaropgaven zijn
weer binnen.

Binnenkort moet u uw belastingaangifte weer invullen.

HULP NODIG?

Kijk op www.belastingadviesdini.nl
mail naar belastingadviesdini@casema.nl
Of bel 0617004493

Portobello gratinèe

Uit de oven met duxelles en
een Mornaysaus.

Kreeft Thermidor

Geserveerd met krokant
gebakken zwezerik,
eendeleverkrullen en een saus
van truffel.

Cerise flambée

Glas in lood ramen
Gebrandschilderd glas
Gezandstraald glas

Dungesneden met olijfolie,
pijnboompitten en parmezaan.

Uit de oven met tomaat,
zeekraal, kerrie en
parmezaan.

Uit de oven met verse
bladspinazie, beurre blanc
en parmezaan.

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Tournedos Truffel

Cerise flambée

Vanilleijs met aan tafel
geflambeerde kersen.

Vanilleijs met aan tafel
geflambeerde kersen.

€ 49,50 p/p

€ 49,50 p/p

Voor reserveringen:
Restaurant de Albatros, Haltestraat 26
2042 LN Zandvoort, Tel: 023-5712524

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Bouwrijp maken voor de tweede fase LDC
De volgende stap in de ontwikkeling binnen het Louis
Davids Carré (LDC) is het bouwrijp opleveren door de gemeente van de tweede fase. Hiertoe wordt op korte termijn de Hannie Schafschool gesloopt en er is reeds gestart

met het terrein bouwrijp te maken. Hieronder valt ook het

speelterrein van de noodschool waarvan veel van de attributen die zijn weggenomen reeds zijn hergebruikt.

ledig nieuwe geïntegreerde
openbare toiletvoorziening
in de Louis Davidsstraat ter
hoogte van de nieuwe bushalte opgenomen. Daarnaast
wordt hier een wachtruimte
voor de buschauffeurs en een
overdekte fietsenstalling gerealiseerd.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Veel stuifzand

Oecumenische dienst

Derde fase en verder

Artist Impression van het plein dat in fase 2 zal worden aangelegd

Na het bouwrijp maken zal
ook de doorsteek van de
Cornelis Slegersstraat vanaf
de Grote Krocht naar de Louis
Davidsstraat verdwijnen.
Op 1 april wordt het terrein
overgedragen aan de ontwikkelaar AM en zal gestart
worden met de bouw van
de tweede fase van de parkeergarage met aansluitend
hierop het marktplein en de
(koop)woningen.

Openbare toiletten

De nieuwe rooilijn van de
bebouwing zal door het in
de toekomst verdwijnen van
de parallelweg op de Louis
Davidsstraat meer naar het

noorden komen te liggen. Om
de bevoorrading van de de
Albert Heijn te kunnen blijven
garanderen zal ook het openbaar toilet en een deel van de
luifel van het busstation moeten worden gesloopt. Op dit
moment wordt bekeken of
op korte termijn een tijdelijke openbare toiletvoorziening kan worden geplaatst
in de onmiddellijke nabijheid
van de huidige voorziening.
Daarnaast zijn in de eerste
fase van de parkeergarage
openbare toiletten opgenomen en ook het complex van
de bredeschool bevat een dergelijke voorziening. In de derde fase van het LDC is een vol-

De start van de ontwikkeling
van de derde fase door ontwikkelaar De Nijs, zal worden
voorafgegaan door voorbereidingen die minimaal een
half jaar in beslag zullen nemen. Deze voorbereidingen
hebben te maken met de onttrekking van het grondwater
ten behoeve van het maken
van de parkeerkelder. Dit deel
van het project wordt volledig ontwikkeld door De Nijs.
Gemeente, De Nijs en Ahold
(Albert Heijn) verwachten de
komende maanden de definitieve contracten te zullen
tekenen. Voorts wordt er op
korte termijn gestart met het
slopen en bouwrijp maken
van de overige bouwfases.
Om problemen, zoals deze
zich 2 jaar geleden voordeden met de Mariaschool
ten aanzien van vandalisme,
brandstichting en kraken te
voorkomen worden de woningen aan de Prinsesseweg,
het Gemeenschapshuis alsmede de bibliotheek op een
zo kort mogelijke termijn
gesloopt.

Apart aanbieden
van plastic nog steeds succevol!
Vorig jaar is ook in Zandvoort het apart inzamelen van plastic ingevoerd en dat blijkt nog steeds een goede keuze te zijn geweest.
De speciale bakken die verspreid door Zandvoort staan worden
steeds beter gevuld.
Allen die er aan meedoen melden terecht dat er “ineens heel veel
ruimte in de rolemmer is” of “nooit geweten dat er zoveel plastic
in ons afval zit”.
Ondanks de boze tongen en hardnekkige geruchten die het regendeel willen beweren: het apart inzamelen van plastic is en blijft een
groot succes. Behalve het feit dat er ietas nuttigers mee gebeurt
dan domweg verbranden, zie je ook minder plastic door het dorp
dwarrelen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

foto: Rob Bossink

Afgelopen weekend werd
Zandvoort geteisterd door
een storm, eigenlijk de eerste winterstorm van dit seizoen, die vooral ongemak
gaf vanwege het vele stuifzand. De stuifduinen werden
door de sterke zuidwester in
twee dagen ruim anderhalve meter hoog, getuige de
bijgeplaatste foto van collega Rob Bossink die een VW
Polo spotte die niet meer direct te gebruiken was. Hoe
het verder met dit voertuig
is gegaan is vooralsnog niet
bekend maar gemakkelijk
zal het niet geweest zijn,
ten eerste om er weer in te
komen en ten tweede om
hem weer aan de ‘praat’ te
krijgen.

Open avond SAB

Op woensdag 16 februari organiseert Schoolvereniging
Aerdenhout-Bentveld (SAB)
van 17.00 uur tot 18.30 een
open avond voor alle ouders,
en natuurlijk hun kinderen,
die kennis willen maken
met deze school. De SAB is
een kleine school met veel
aandacht voor beeldende
vorming, muziek en gymnastiek naast het reguliere
lesprogramma. Tijdens de
open avond worden belangstellende ouders en
hun kind/kinderen ontvangen door directeur Remco
Niemeijer, waarna een
leerling van groep 8 een
rondleiding geeft langs de
klassen, de naschoolse opvang De Toverhoed en peuterspeelzaal Klein Duimpje.
Voor meer informatie

zie: www.sabschool.nl. De
Schoolvereniging Aerd en
hout-Bentveld is gevestigd
aan de Mr. H. Enschedeweg
22 in Aerdenhout.

Hulp bij belastingaangifte en kwijtschelding

Net als voorgaande jaren bieden geschoolde vrijwilligers
van Pluspunt hulp bij de belastingaangifte voor inwoners met een lager inkomen.
Zo zijn er in 2010 bijna 200
Zandvoorters op deze manier
geholpen. De vrijwilligers kijken bij de belastingaangifte
tevens of u in aanmerking
kunt komen voor kwijtschelding van Rijnland, gemeentelijke heffingen of bijvoorbeeld
een aanvraag kunt indienen
voor de toeslag chronisch
zieken bij de gemeente. Uw
aanvraag dient u in via de
Plusdienst, telefoon: 57 17373.
Voor de hulp bij de belastingaangifte wordt € 10 gevraagd.

Toon Hermansgroep

Deze groep is voor mensen
die te maken hebben met
kanker. Ervaringen worden
met elkaar uitgewisseld over
alles rond deze ingrijpende
ziekte en wordt door de deelnemers als erg steunend
ervaren. De eerst volgende
ontmoeting is op vrijdag 11 februari van 10.30 tot 12.00 uur
in de Theo Hilbers zaal van
Steunpunt OOK Zandvoort,
Flemingstraat 55 en heeft
altijd een speciaal thema.
Opgave vooraf is prettig maar
niet noodzakelijk. Deelname
en ook de koffie of thee is
gratis.

Het jaarthema van de lokale
raad van kerken te Zandvoort
dit jaar is ‘Heilige Plaatsen’.
In drie oecumenische diensten wordt dit thema uitgewerkt, de eerste is komende
zondag in de Agatha kerk.
Er wordt begonnen met de
kleine heilige of stille plaatsen. Een plek in huis, in een
gebouw, of in de natuur die
anders is. Hoe ontstaan heilige plaatsen? Zijn er plaatsen voor ons heilig, dichtbij
of verder weg? Aan de hand
van Schriftlezingen, gedichten, liederen en verhalen
wordt de ‘heilige grond’ verkend. Medewerking wordt
verleend door Ars Musica,
een liturgisch koor voor de
regio Waterland o.l.v. Marcel
Settels. Voorgangers van
deze oecumenische dienst
zijn pastor Duijves en ds.
Verwijs. Zondag 13 februari
in de Agathakerk, aanvang
10.30 uur.

Fitheidstest 65-plussers

Zoals wij onlangs al aankondigden komt er dit jaar
een vervolg op het vorig
jaar succesvol gestartte
beweegproject: GALM+.
Het project wordt door de
gemeente Zandvoort aangeboden en is bedoeld voor
inwoners in de leeftijd van
65-75 jaar die niet of weinig
sporten of lichaamsbeweging hebben. Daarnaast
worden ook personen die
pas 55 jaar zijn geworden
en weinig bewegen, van
harte uitgenodigd om deel
te nemen. Inschrijven voor
deze fittest, die zaterdag 19
februari plaatsvindt in de
Korver Sporthal, is alleen
deze week nog mogelijk dus
wees er snel bij. Aanmelden
kan via Sportservice Heem
stede-Zandvoort, projectleider Hubert Habers 0235319475 of ga naar www.
sportserviceheemstedezandvoort.nl.
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Als eerste het laatste

Tweede editie netwerkborrel

ondernemersnieuws

van Zandvoort!

“Business on the Beach”

Ontvang het via
onze nieuwsbrief.

14 maart 2011 om 17.00 uur in De Haven van Zandvoort, Strandweg 9

Zandvoort & Linkedin

Gratis training voorkomen winkeldiefstal op 7 maart

Zandvoort in Bedrijf wil niet alleen maar
informatie zenden, maar ook ontvangen. Als modern ondernemers platform is het belangrijk dat we snel en
makkelijk met elkaar in contact kunnen
komen. Daarom is Zandvoort in Bedrijf
een netwerkgroep begonnen. Daar kunt
u in contact komen met ondernemers
die in Zandvoort werken en/of wonen.

Op maandag 7 maart zal er nieuwe gratis training plaatsvinden. Met de cursus Overvaltraining
in Winkels is vorig jaar gestart en verschillende
ondernemers in Zandvoort hebben deze samen
met hun werknemers gevolgd. De nieuwe cursus
wordt gegeven van 19.00 - 22.00 uur in het politiebureau op de Hogeweg in Zandvoort. Ondernemers en hun werknemers in Zandvoort zijn hierbij
opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan de
gratis training ‘Veilig in de winkel’. In de training leren cursisten hoe ze om moeten gaan
met winkeldiefstal, met agressie in de zaak en wat je kunt doen om winkeldiefstal te
voorkomen. Het personeel is na de cursus beter voorbereid op dergelijke situaties. Voor
de training kunnen ondernemers zich aanmelden via info@rpckennemerland.nl of bij de
bedrijfscontactfunctionaris mevr. H. Jansen via h.jansen@zandvoort.nl

Wissel gegevens uit, discussieer over
actuele onderwerpen of start zelf eens
een discussie. Wees als eerste op de
hoogte van netwerkborrels en/of evenementen zodat u vroegtijdig kunt inspelen
op mogelijke business opportunities.
Kijk voor meer informatie op onze website of zoek ons op Linkedin.

Zandvoort in Bedrijf.nl

Zandvoort

De Ruyterstraat 62

icht
Zeez
Zandvoort

De Ruyterstraat 94

Zeez

icht

Business on the Beach
Na het succes van de eerste editie
Business on the Beach is de volgende
netwerkborrel gepland op 14 maart
2011 vanaf 17:00 uur in het strandpaviljoen “De Haven van Zandvoort”.
Wilt u vaker een uitnodiging ontvangen
en op de hoogte gehouden worden van
het laatste ondernemersnieuws? Schrijf
u dan vandaag nog in voor onze nieuwsbrief op www.zandvoortinbedrijf.nl

Ondernemers haak in op uniek wandelevenement!
Op zaterdag 26 maart wordt voor de eerste keer een nieuw wandelevenement, de “30
van Zandvoort” georganiseerd. Ook zal op deze dag de Opening van het strandseizoen
plaatsvinden. Een dag later vindt de 4e editie van de Runner’s World Zandvoort Circuit
Run plaats. Dit biedt uiteraard kansen voor ondernemend Zandvoort als de wandelaars
na afloop het centrum en het strand gaan bezoeken. Laat u zich, als ondernemer van
Zandvoort, zien op dit unieke evenement? Meer informatie op www.zandvoortinbedrijf.nl

•
•
•
•

4-kamerappartement van ca. 70m2 op 2e etage;
Woonkamer met een prachtig uitzicht;
Balkon (ZW) met uitzicht op strand en zee;
Open huis: ZATERDAG 17 FEBRUARI a.s.
van 11:00 tot 13:00 uur;
• Internetverkoop bij opbod op
WOENSDAG 23 FEBRUARI a.s.;
• Servicekosten € 260,= incl. voorschot
stookkosten en water.

Vanafprijs: € 179.000,= k.k.

• 3-kamerappartement van ca. 72m2
op 3e etage;
• Ruime woonkamer met open haard (gas);
• Zonnig balkon (ZW) met zeezicht;
• Moderne open keuken en luxe badkamer;
• Zeer goede staat, zo te betrekken;
• Service kosten € 260,= incl. voorschot
stookkosten en water.

Zandvoort

Kostverlorenstraat 73

g

onin
liew
Fami

Zandvoort

Diaconiehuisstraat 38-3

Vraagprijs: € 225.000,= k.k.

rum
Cent

•
•
•
•
•
•

Voor meer informatie

website: www.zandvoortinbedrijf.nl
tel: 023-8 200 322 | email: info@zinb.nl

Karakteristiek halfvrijstaand woonhuis;
4 slaapkamers waarvan 2 met balkon;
15m Diepe tuin met diverse bijgebouwen;
Geheel v.v. dubbel glas en kunststof kozijnen;
Notaris keuze verkoper;
Woonopp. ca. 130m2, perceelopp. 279m2.

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.
• Goed onderhouden 2-kamermaisonnette
van ca. 65m2 op 1e etage;
• Woning centraal gelegen in het centrum;
• Ruime woonkamer met open haard;
• Zonnig balkon op het zuiden;
• Ideaal voor starters;
• Lage servicekosten: € 47,50 per maand.

Vraagprijs: € 185.000,= k.k.

Verwacht: karakteristieke 4-kamerbovenwoning in het centrum

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

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
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waterstanden

Administratiekantoor
Janssen & Kooy

Valentijn bij

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
Dag en nacht bereikbaar

Speciaal voor Valentijn hebben de chefs een
mooi menu samengesteld om samen van te
genieten tijdens deze romantische avond.
Voor reserveringen bel:
www.clubnautique.nl
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Spotlights
15 februari
60 jaar… een paar!

Joop en Mia
van harte gefeliciteerd.
Hanny, Max
Henk, Nid
Dennis, Kim, Nash
Joyce, Tjerk

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?
Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

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

door Erna Meijer

r

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

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

Onlangs hebben vele particulieren de bekende (beruchte?)
blauwe envelop van de Belastingdienst ontvangen met
het dringende verzoek vóór 1 april aangifte te doen voor
de Inkomstenbelasting. Dat leek mij een goede aanleiding
om contact op te nemen met Ivo Lemmens (36) van Administratiekantoor Janssen & Kooy.
Het kantoor is opgericht op 1
juni 1984 door Harry Lemmens
(inderdaad, zijn vader) en Jan
van Lammeren. Harry en Jan
werkten tot 1983 samen bij
een woningbouwvereniging,
daarna gingen beide vrienden elders werken. Toen zij
gevraagd werden om de jaarrekening te maken voor hun
oude werkgever, wilden ze dat
graag in hun vrije uren doen
maar dan wel officieel. En zo
werd het administratiekantoor geboren! De naam bestaat uit de achternamen van
hun echtgenotes. Helaas is Jan
van Lammeren in 2007 veel
te vroeg, op 53-jarige leeftijd,
overleden.
Wat begon als een hobby
groeide uit tot een bloeiend
bedrijf en Harry besloot er
zijn fulltime baan van te maken. In 1998 stapte zijn zoon
Ivo, die in eerste instantie voor
de Hotelschool had gekozen,
in de zaak en inmiddels is
het team uitgebreid met o.a.
Natasja en Michel. Ivo: "Onze
'core business' is de complete
administratie voor het midden- en kleinbedrijf, waaronder veel Zandvoortse ondernemers. Maar ook buiten het
dorp hebben wij veel klanten.
Daarnaast doen wij ook de
belastingaangifte voor particulieren."
"Maandelijks of per kwartaal wordt de boekhouding

aangeleverd, die wij dan verwerken om de aangifte omzetbelasting te kunnen doen.
Vanzelfsprekend behoort
de jaarrekening, de aangifte
inkomsten- en/of vennootschapsbelasting ook tot ons
werk. Dat geldt eveneens
voor de salarisadministratie",
vertelt Ivo met enthousiasme.
Een andere poot van het kantoor bestaat uit het technisch
en administratief beheren van
Verenigingen van Eigenaren
(VVE's). Sinds 1 januari 2009
is elke VVE verplicht zich in
te schrijven bij de Kamer van
Koophandel. Jaarlijks dient er
een algemene ledenvergadering gehouden te worden
en tevens is een meerjaren
onderhoudsplanning vereist
in verband met het groot onderhoud. Voor het technische
gedeelte is er een samenwerkingsverband aangegaan met
het bedrijf Artinex van onze
dorpsgenoot Hans Reijmers.
Een artikel over Janssen & Kooy
kan niet zonder de vermelding
dat in 2009, ter gelegenheid
van het 25-jarig jubileum van
het kantoor, het onlangs in
de categorie 'Algemeen' verkozen tot Evenement van het
Jaar 2010, Culinair Zandvoort
is georganiseerd.
Administratiekantoor Janssen
& Kooy, Max Planckstraat 1,
Zandvoort. Tel. 5739724. www.
janssenenkooy.nl
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Valentijn
Maandag 14 februari a.s. bereiden wij
met veel liefde voor jou en je geliefde(n)
ons Valentijnsmenu waarbij je de hartstocht er
vanaf proeft. Tongstrelende, zinnenprikkelende
gerechten met uitbundige kleuren en geuren
met bijpassende ‘liefdesdranken’ zorgen
voor een onvergetelijke avond…
Het begint met een glas Prosecco en wordt
vervolgd met het 3-gangen menu dat zo is
samengesteld dat je alle gerechten met elkaar deelt.

Zondag 13 februari
Valentijnsmenu

Amuse
K L
Vispaletje
K L
Surf en turf
K L
Surprise dessert
K L
Kopje koffie
€ 22,22

Maandag 14 februari

Valentijn
Vergeet niet je liefje of Valentijn te verwennen
met een doos Leonidas bonbons of een
Valentijnstaart van Tummers.
Bestel tijdig.

www.wapenvanzandvoort.nl, tel. 023-8223780
Geopend van woensdag t/m zondag

€ 31,50 per persoon
(met een wijnarrangement € 42,75)
Verras je Valentijn(en) en reserveer snel,
want je zult niet de enige romanticus zijn!
Strandpaviljoen 9, tel. 023-5718888
www.dehavenvanzandvoort.nl

Maandag 14 februari
Valentijnsdag
Specialist voor al uw bloemwerken.

Jan en Nel Knotter,
ik hou heel veel van jullie.
Jan Knotter, Enter (ov)
Geen golf gaat mij te hoog!
^♥]
Voor Bibi Sanne,
Liefde is;
Samen met jou naar Venetië in
een gondel.
je Valentijn
^♥]
Lieve As,
gewoon een kleine
berichtje om te zeggen dat
ik van je hou.
X
Kenneth

Lieve Paul,
Op Valentijnsdag is het
precies 12,5 jaar geleden dat
wij elkaar in het Raadhuis van
Zandvoort,het ja- woord gaven.
Nu zoveel jaren later ben je
nog steeds mijn nummer 1.
IK HOU VAN JE.

Dag lieve Valentijn!!
Fijn dat je wist dat de
achterdeur op een kiertje stond.
De sleutels van de voordeuren
was ik al een tijdje kwijt..

Liefs je vrouwtje Sandra

^♥]

^♥]
Aan Gees
van Cees

Kon je toch nog naar binnen..
X

Lieve Lisa en Stijn
Een kus, een lach.
Dat jullie graag bij ons zijn,
dat is pas Valentijn!

je bent het einde,
dikke pakkert van mij

Oma en opa

^♥]

Sgatje, als je een hamburger
zou zijn dan ben je zeker de
Mac-beauty!
Xj joël. Ouy evol.

Lieve Anne-Fleur
Mama houdt zielsveel van jou!
Dikke kus, Yve

^♥]

Lieve Denys,
Al 31 jaar lief en leed,
25 jaar getrouwd,
twee prachtige dochters
en nog steeds
mijn ware liefde!
Ik hou van je.
Liefs; Gusta
^♥]
‘Liefdesbetuiging’
aan mijn Valentijns:
Man, kinderen, kleinkinderen,
schoondochter en schoonzoon
bedankt voor alle hulp
en vooral… liefde!!!
Love you too,
Mama (oma) Loes
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Peuterspeelzalen bundelen hun krachten
Het is uniek dat in Zandvoort 4 peuterspeelzalen nog steeds zelfstandig draaien. Echter, door

Doe mee met de
nieuwe Zomerexpositie

de hoge kosten die de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) met zich

Na het succes van de Zomerexpositie in 2010, ‘Op golven

(Duinroosschool) en Hannie Schaft (Hannie Schaftschool) besloten samen te gaan werken.

door met deze kunstactiviteit. Van 2 juli tot en met 28

mee brengt, hebben Dribbel (Oranje Nassauschool), ’t Opstapje (Nicolaasschool), ‘t Stekkie

van muziek’, gaat de Lokale Raad van Kerken Zandvoort

augustus wordt de expositie ‘Heilige Plaatsen’ gehouden

in de Agathakerk te Zandvoort. Hoewel de zomer nog ver
weg is, is het comité op zoek naar creatieve talenten.
door Nel Kerkman

De peuterspeelzaal leidsters (vlnr): Marjolein Noltee, Marja Spierieus, Patricia Leuven en Leonie de Boer

tekst en foto Nel Kerkman

Wat vroeger in de volksmond
“crèche” werd genoemd, is
tegenwoordig uitgegroeid
tot peuterspeelzaal met gediplomeerde krachten. Als
een kind een (taal)achterstand heeft of dreigt op te
lopen, dan zijn de medewerkers van een peuterspeelzaal
in staat dat te signaleren en
de ontwikkeling van deze
kinderen te stimuleren. Veel
kinderen brengen enkele
uren per dag door in peuterspeelzalen en daarom is
het belangrijk dat de peuters en kleuters een veilige
en stimulerende omgeving
wordt aangeboden. Vandaar
dat peuterspeelzalen steeds
meer een beduidende factor
zijn bij het voorbereiden van
jonge kinderen naar de basisschool.

Doorgaande lijn

Het is belangrijk dat peuters,
buiten het feit dat ze vaak
naar de kinderopvang gaan,
ook een peuterspeelzaal
bezoeken. Immers, het kind
maakt op een peuterspeelzaal kennis met de structuur
die ook op de basisschool
van hen gevraagd wordt.
Daarom wordt een combinatie kinderopvang/peuterspeelzaal vaak gemaakt. Dat
kan al als een kind 2 jaar en 3
maanden is maar ook vanaf 3
jaar. Ook de doorgaande lijn

van peuterspeelzaal naar
basisschool is belangrijk;
met deze combinatie ontmoet de peuter al vriendjes
en vriendinnetjes die zij vervolgens weer tegenkomen,
of met ze mee gaan, naar de
basisschool. De vier bovengenoemde peuterspeelzalen
zijn gekoppeld aan basisscholen en hebben daardoor
een goede onderlinge band.
Met een financiële ondersteuning van de gemeente,
na een intensieve training
met de methode ‘Piramide’
en met de wet OKE, is de
overdracht van peuterspeelzalen naar het basisonderwijs gewaarborgd.

Samen een eenheid

Met deze samenwerking
geven de 4 leidsters aan dat
hun peuterspeelzalen staan
voor kwaliteit en educatie.
Op educatief gebied wordt
de ‘Piramide-methode’ gebruikt en sinds kort wordt er
gewerkt met het verplichte
wetsvoorstel OKE. De methode ‘Piramide’ is bedoeld
voor kinderen die met een
regelmatige bezoekfrequentie naar een peuterspeelzaal
of kinderopvang gaan. Voor
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is
een tutorprogramma ontwikkeld. Binnen dit programma stimuleren de leidsters
preventief de ontwikkeling
van het kind tijdens het

spel. Bovendien heeft de
samenwerking met elkaar
veel pluspunten. Zo is er bij
ziekte en/of afwezigheid
ondermeer een uitwisseling
van geschoolde leidsters,
worden er gezamenlijke
cursussen, zoals een EHBOcursus, georganiseerd, en is
er een aantal keren per jaar
onderling overleg. Overigens
geven de dames aan geen
concurrenten van elkaar te
zijn maar collega’s.

Waarom
wetsvoorstel OKE

Het kabinet wil betere ontwikkelingskansen creëren
voor kinderen op peuterspeelzalen, met name voor
kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben.
Om deze doelen te bereiken is het kabinet met de
wet OKE gekomen. In dit
wetsvoorstel staan drie belangrijke maatregelen. De
eerste bepaalt dat wet- en
regelgeving over de kwaliteit
zal gaan gelden voor zowel
peuterspeelzalen als kindercentra. Een tweede maatregel van het kabinet is dat
peuterspeelzalen financieel
toegankelijk blijven, vooral
voor ouders die hun kind
aan voorschoolse educatie
deel laten nemen. Ten derde
regelt het wetsvoorstel dat
gemeenten een breder en beter aanbod van voorschoolse
educatie aanbieden.

Elk jaar kiest de Lokale Raad
van Kerken een jaarthema
uit dat zowel in de expositie als in de oecumenische kerkdiensten centraal
staat. Dit keer is het thema:
‘Heilige Plaatsen’ en biedt
veel ruimte voor alle vorm
en van kunst. De drie oecumenische kerkdiensten
hebben ook dit thema omdat ook de Bijbel veel plaatsen kent waar de Eeuwige
en de mens elkaar hebben
ontmoet of uitgenodigd.

Vaak is in een berg symbool
voor zo een plek. De eerste
kerkdienst wordt gehouden
op 13 februari met als onderwerp ‘kapellen’, de twee
andere oecumenische diensten zijn op 31 juli (‘kerken’)
en 9 oktober (‘kathedralen’).

Kunst in alle vormen

Voor de expositie is het comité op zoek naar creative
talenten die door het gekozen thema ‘Heilige Plaatsen’
geinspireerd worden. Want
wie kent niet een plek die
voor jou ‘heilig’ is vanwege

een herinnering, een ontmoeting, een beleving, een
verwondering? Een hoekje
thuis als meditatieplek of
ergens een heerlijke plaats
in de natuur? Het aanbod
van kunst mag divers zijn
met niet alleen schilderijen
en/of beeldhouwwerken
maar ook poëzie, keramiek,
glaswerk, fotowerken en
patchwork. Dus voor iedereen wat wils. Bij de kunstwerken hangt of staat de
motivatie van de kunstenaar
wat het thema hem of haar
heeft geïnspireerd tot het
maken van het kunstobject.
Je wordt van harte uitgenodigd om mee te doen.
Het contactadres voordeelname en voor informatie is,
Marina Wassenaar-Nijhuis,
Emmaweg 12, 2042NV Zand
voort of e-mail nijhuis9@
vodafone.nl.

Simone Honijk in Oomstee Jazz
Morgenavond, vrijdag 11 februari, zal Simone Honijk haar
kunsten laten horen tijdens Oomstee Jazz. De liefde voor

muziek was bij haar al op zeer jonge leeftijd aanwezig.
Vanaf haar tiende jaar speelde zij piano totdat negen

jaar later de grote interesse voor het zingen vorm kreeg.
Zanglessen bij professionele docenten als Mathilde Santing, Carmen Comes, Joris Teepe en Sheila Jordan waren
het gevolg.

Simone Honijk (Foto PR)

Wat bij Honijk begonnen is
als hobby, is uitgegroeid tot
een ware passie en heeft uiteindelijk geleid tot de keuze
voor het beroep van zangeres. Daarnaast is zij docen-

te zang ‘lichte muziek’. Zij
startte als zangeres in een
a capella groep, een klein
jazzkoor, en na achtergrondzangeres te zijn geweest,
werd het tijd voor het gro-

tere werk. Na haar opleiding
aan het Conservatorium
en de Theaterschool van
Amsterdam, trad ze op
als professioneel zangeres met verschillende big
bands met onder andere
Frits Landesbergen, bekend
van Jazz in Zandvoort, en
veel uiteenlopende jazzmuzikanten door heel
Nederland. In 2007 bracht
zij haar debuut-CD 'Mosaïc'
op de markt en in 2008
heeft ze met pianist Bert
van den Brink een tweede
CD opgenomen met de titel
'Interplay'.
De stijl van Simone Honijk
varieert van jazz tot Latin
met een vleugje (lichte)
popmuziek. Vrijdag speelt
zij met een aantrekkelijk
muzikaal gelegenheidsgezelschap met Cajan Witmer
op piano, Sven Schuster
op contrabas en Menno
Veenendaal op drums.
Aanvang van Oomstee jazz
is 21.00 uur, de toegang is
gratis.
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Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Voor een goede en
prettige voetbehandeling
naar Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid.
06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

ZANDKORRELS
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
L. Paap medische
hulpmiddelen.
ADL - hulpmiddelen
en producten voor
slechtzienden o.a. rollators,
wandbeugels, po stoelen,
daisy spelers, loepen enz.
Bel voor een
afspraak bij u thuis:
06-51815360.
Inloopspreekuur:
maandag 9.00- 12.30
Flemingsstraat 55
(Pluspunt)

APK KEURING

Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

Bij grote beurt gratis!

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

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

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

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de
particuliere voorwaarden kunt u een
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tevens door u in te vullen:

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

Uw auto kopen
of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en
onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
........................................................
Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
nagelcorrectie en
schimmeldiagnostiek.
Diabetische en reumatische
voet worden vergoed
door zorgverzekering.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 /
5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
.........................................................
Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te
koop is! Van serviezen
en glaswerk tot
meubels en van kleding
tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex)
Zandvoort.
.........................................................
Hiep Hiep Hoera
Oma Burkie
wordt op 13 februari 97 jaar.
Hele fijne verjaardag
namens
Tim, Marco
en Ilona

Lokai SHIATSU therapie
Vitaliseert, ontspant
en werkt diepgaand.
Vergoed door veel zorgverzekeraars.Zandvoort
tel. 023-5427858
www.shiatsis.nl
........................................................
Goede betrouwbare
hulp in het huishouden
aangeboden.
Bel 06-81155390
........................................................
Te huur: garagebox
Trompstraat 2.75 x 6 m.
€ 125,- p.m. Geen electra.
023-5720069
........................................................
Trakteer uw geliefde
op een heerlijk
ontspannende
holistische massage.
Gajegoedvoelen.nl
Heel februari 10%
Valentijnskorting op
alle massages en
kadobon. Tel. 06-22740448
........................................................
Te huur in De Schelp:
mooi, licht, gemeub.
appartement 2K.
Alleen langere periode,
€ 625 excl. G/L.
Ideaal voor 1 pers.
Tel. 5719653
........................................................
Hoera
Eefje van Esveld
is 21 jaar geworden!
Liefs van je tante
........................................................
Eefje 21 jaar
Gefeliciteerd!
Pap en mam
Mien en Tib
........................................................
Te huur: appartement
rand centrum. 1 of 2 pers.,
voor 3 à 4 mnd.
023-5715623
........................................................
Gevraagd:
jonge dames vanaf 18
jaar voor erotiek en sex.
€ 100 per uur.
06-10572642
........................................................
Te koop: Kassa,
z.g.a.n. Sharp XEA102,
grote geldlade, klantendisplay, gebruiksaanwijzing,
8 groepen.
Met 68 kassa telrollen.
Prijs: € 75,-.
Tel. 06-55501267
.........................................................
Ik heb je altijd liefgehad,
mijn liefde zal je altijd
vergezellen. -- Jeremia 31:3
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C U L T U UR
Sporen uit het verleden
Postkoets en trekschuit

Tijdens mijn bezoek aan Dick van der Mije jr., wonende in
de Poststraat, liet hij met gepaste trots twee mooie glasin-loodramen zien die in het benedenhuis zijn aangebracht. Het gezin Van der Mije betrekt al sinds 1934/1935,
uitgezonderd de evacuatietijd, de woning in de Poststraat.
tekst en foto Nel Kerkman

Dick van der Mije sr. maakte deze schitterende ramen in zijn
atelier in Bentveld. Pas na de oorlog is hij als glazenier en
decoratieschilder in de Willemstraat begonnen. De getoonde
ramen, de postkoets en de trekschuit hebben een verbinding
naar de naam van de straat en zijn uit melkachtig, opaline
glas gemaakt en door de combinatie wit/zwart zijn deze
ramen zeer bijzonder.

Poststraat

In het midden van de 19e eeuw had Zandvoort nog geen postkantoor. In de straat die we nu kennen als Poststraat woonde
‘de brievenvergaarder’ Siem van der Mije. Hij zorgde voor de
ontvangsten en de bestellingen die voor het dorp bestemd
waren en ‘vergaarde’ de poststukken die de inwoners wilden
versturen. Men neemt aan dat de naam Poststraat aan die
functie is ontleend (bron: Straatnamenboek van Zandvoort).

Van afval tot kunst
Glas-in-loodraam Postkoets

De Belgische kunstenaar Alfredo Longo bewerkt industrieel afval, zoals gebruikte schroeven, moeren en spijkers tot

geraamtes, voor beelden vol expressie. Na het geraamte te
hebben verbronst wordt het door de kunstenaar gevuld met

consumptief afval en dan voornamelijk gebruikte frisdrankblikjes. Deze blikjes worden in elkaar geperst door zware maVoor de komst van de spoorwegen bestond in Europa een
uitgebreid netwerk van postwegen, die bereden werden met
postkoetsdiensten. De spoorwegen hadden in de 19e eeuw
de postkoets verdrongen, omdat de treinen voor de post veel
sneller en ook voor de reizigers veel comfortabeler waren.

Glas-in-loodraam Trekschuit

‘Stier’ van Alfredo Longo

De beste manier om te reizen in de 17e, de 18e en het begin
van de 19e eeuw was per trekschuit, ook al deed je veel langer
over de reis dan met de postkoets. Een reisje van Rotterdam
naar Den Haag, waar de trein nu minder dan een half uur over
doet, kostte toen bijna vijf uur. Maar je zat gemakkelijker dan
in de postkoets en je kon op de trekschuit rekenen. Hij vertrok
op tijd en wachtte niet op laatkomers.

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

Mooie klanken met Phil Abraham
Afgelopen zondag was er weer een jazzconcert in De
Krocht. Ditmaal was het de Belgische trombonist Phil

Abraham die, samen met het trio Johan Clement, de zaal
verraste met zijn spel.

Phil Abraham temidden van het Trio Johan Clement

door Lienke Brugman

Het eerste nummer, 'Duplex',
werd met een daverende
drumsolo van Erik Kooger geopend, direct daarna gevolgd
door klanken van de contrabas van Eric Timmermans en
de pianomuziek van de altijd

weer subliem spelende Johan
Clement. Daarna was het de
beurt aan Phil Abraham die
met het nummer 'Softly' de
toeschouwers betoverde.
Met het gebruik van een geluiddemper, de zogenaamde
pluncher, werd er een speciaal effect toegevoegd aan het

chines die de kunstenaar zelf heeft ontworpen en gebouwd.

sonore geluid van de trombone. Het nummer 'Sweet
Georgie Fame' werd speciaal
geschreven voor een jarige
toeschouwster die hierdoor
zeer was verrast. Want naast
trombone spelen kan deze
Belgische alleskunner ook
nog goed zingen. Jazzyzang
en -trombone wisselden elkaar perfect af.
De zaal van De Krocht was
deze keer ruim bezet met aandachtig luisterende jazzliefhebbers. “We zijn blij met deze
flinke opkomst. Dit is ons negende seizoen en nog steeds
zijn er mensen verrast dat er
in De Krocht zulke goede jazz
wordt gespeeld”, onthulde
Timmermans vlak voor de
pauze. “Veel mond-op-mondreclame is de beste manier om
de zaal gevuld te krijgen. Met
gemiddeld 100 aanwezigen

per maand kunnen we deze
concerten continueren”, zei hij.
Na de pauze was het weer
Abraham die de toon voerde. 'Pick yourself up' en
'Confirmation' werden virtuoos gespeeld op dit mooie
instrument. Prachtig was ook
het nummer 'I remember
April', opnieuw met gebruik
van de bovengenoemd 'pluncher'. Heel apart! Met 'Les
Choses de la vie', en daarna
de toegift 'I got Fashion', kreeg
deze sombere zondagmiddag
met een daverende drumsolo
van Kooger een spetterend
einde. 13 maart is er een nieuw
concert, dan met de getalenteerde zangeres Xandra Willis.
Niet aarzelen maar gewoon
komen en luisteren naar pure
jazz in De Krocht. Meer informatie vindt u op www.jazzinzandvoort.nl.

De kleuren van de blikjes
worden gericht aangebracht
teneinde de expressie in het
beeld te benadrukken. Bij
sommige beelden schuurt de
kunstenaar het volume weer
uit het beeld, zoals bij de stier
op de foto. De uitermate moeizame en zware wijze waarop
de beelden ontstaan geeft een
kunstuiting die nog niet eerder werd getoond. Subliem in
idee, bewerking en resultaat!
De beelden van Alfredo Longo
tonen ons beeldhouwwerken van mensen en dieren
alsmede het hart waarvan
mens en dier zo afhankelijk is.
Daarmee kunnen de beelden

gerangschikt worden onder
het hedendaagse realisme
en het is niet verwonderlijk
dat Galerie en Kunsthandel
ARTATRA uit Zandvoort een
van de galerieën in Nederland
voor hedendaags realisme
de presentatierechten voor
het werk van de kunstenaar
heeft verworven. Zondag 20
maart gaat bij ARTATRA aan
de Kostverlorenstraat 57 om
14.00 uur de eerste expositie open met dit bijzondere
werk van Alfredo Longo, geflankeerd door uiterst verfijnde landschapsschilderijen
in olieverf op linnen van de
Nederlandse fijnschilder
Alexander Smith.

Voorronde Nationale
Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 11 februari organiseert bibliotheek Duinrand een

voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. De voorleeskampioenen uit deze regio treden dan voor het voetlicht. Zij
lezen een fragment voor uit hun favoriete kinderboek.
Uit Zandvoort doen de Oranje
Nassauschool en De Duinroos
mee aan deze voorronde. De
deelnemende kinderen uit
de groepen 7 en 8 hebben
op hun school de wedstrijd
gewonnen en zijn ‘voorleeskampioen van de school'. Een
deskundige jury bepaalt wie
er door gaan naar de kwartfi-

nale die in maart plaatsvindt
in een bibliotheek in de regio.
De winnaars daarvan gaan
door naar de 'provinciale finale van Noord-Holland en
van daaruit gaat de winnaar door naar de landelijke
finale, woensdag 25 mei in
Muziekcentrum Vredenburg
in Utrecht.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

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

Hele maand februari voor Pashouders:

Gratis 2 1/2 kilo patat
bij aankoop van
2 gegrilde kippen voor € 9,90

Sauvignon Blanc
Chateau des Eyssards
per fles van € 7,45
voor € 5,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand februari:
10 % korting op gordijnen.
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie tassen van
Bear Design binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Walk of Fame
Nieuwe collectie
Le Dûb strijkvrij
is binnen

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

Sneeuw, wind of regen, op vertoon van de Zandvoort Pas brengt
TAXICENTRALE FRED SPRONK u voor een lekker diner naar
MOLLIE & CO, daar krijgt u gratis koffie met een likeurtje en dan
brengt Fred u weer naar huis. Ritprijs heen en weer slechts € 6,50 !!!!!
Deze actie geldt de hele maand februari

023-8885588

Woensdag en donderdag gesloten.
Keuken v.a. 18.00 uur geopend. Haltestraat 75
Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

MEGA UITVERKOOP!
ALLES MOET WEG!
RUIMTE MAKEN VOOR
ONZE NIEUWE ZOMERARTIKELEN.
Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

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

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wet milieubeheer
Deze advertentie geeft informatie over
een project dat gevolgen kan hebben
voor het milieu. Woont of werkt u in de
buurt, dan kan het voor u van belang zijn
deze advertentie te lezen.
Vergunning
Exploitatie Circuit Park Zandvoort BV
wil voor haar inrichting gelegen aan de
Burgemeester van Alphenstraat 108 te
Zandvoort een vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer ten behoeve van het
uitbreiden van het aantal dagen dat
sprake is van uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden, de zgn. UBO-dagen, van
vijf naar twaalf dagen per jaar. Op deze
dagen zullen grootschalige (internationale) autosportevenementen en muziekevenementen plaatsvinden.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben deze vergunning verleend,
met dien verstande dat de zeven extra
UBO-dagen vergund worden van 08.00
tot 19.00 uur.
Er zijn zienswijzen ingediend tegen de
ontwerpvergunning. De vergunning is
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
Besluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben van de Stichting Geluidhinder Zandvoort en de heer
d’Hersigny een verzoek ontvangen tot
aanpassing van de vergunning die op
12 september 1997 (nr. 97-515197) is verleend aan Exploitatie Circuit Park
Zandvoort BV, voor haar inrichting
gelegen aan de Burgemeester van
Alphenstraat 108 te Zandvoort.
Het verzoek betreft voorschriften met
betrekking tot de vaststelling van
tonaliteit bij geluid, de maximum geluidgrens, het meet- en controlesysteem
voor geluid, het normeren van UBOdagen en het publiceren van geluidniveaus van geplande en uitgevoerde activiteiten.
Gedeputeerde Staten van NoordHolland hebben het verzoek deels
gehonoreerd.
Er zijn zienswijzen ingediend tegen het
ontwerpbesluit. Het besluit is gewijzigd
ten opzichte van het ontwerp.

U kunt de vergunning en het besluit
inzien
De vergunning, het besluit en alle bijbehorende stukken kunnen van 11 februari
tot 26 maart 2011 worden ingezien:
• bij de Centrale Balie van de
gemeente Zandvoort, Swaluëstraat
2 te Zandvoort op: maandag t/m
woensdag van 8.30 tot 16.00 uur;
donderdag van 8.30 tot 20.00 uur;
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur;
• bij de bibliotheek Duinrand/vestiging Zandvoort, Prinsesseweg 34 te
Zandvoort op: maandag van 14.00
tot 20.00 uur; dinsdag en donderdag
van 14.00 tot 17.00 uur; woensdag
van 10.00 tot 17.00 uur; vrijdag van
10.00 tot 18.00 uur; zaterdag van
10.00 tot 14.00 uur.
Bovendien zijn de stukken digitaal te
raadplegen op de website van de
provincie Noord-Holland www.noordholland.nl onder: Digitaal loket >de
terinzageleggingen bekijken.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de heer J.M. van der Putte
voor wat betreft de vergunning en met de
heer M.J. van Cleeff voor het besluit
betreffende het verzoek tot aanpassing
van voorschriften, tel.: 0800 9986734.
Beroep
Tegen de vergunning en/of het besluit kan
door belanghebbenden, die tijdens de
voorbereiding van de besluiten hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, tot 26
maart 2011 schriftelijk beroep worden
ingesteld. Is tijdens de voorbereiding geen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot
het naar voren brengen van zienswijzen,
dan zal moeten worden aangetoond dat
dit de belanghebbende in redelijkheid niet
verwijtbaar is. Als beroep wordt ingesteld
kan ook om een voorlopige voorziening
worden verzocht. Het beroepschrift moet
worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag,
tel.: 070 426 44 26. Het verzoekschrift
moet aan de voorzitter van de afdeling
worden gericht.

Tennissen in Zandvoort
Tennisclub Zandvoort bestaat dit jaar 60 jaar.
Daarom deze jubileum aanbieding! Onbeperkt tennissen
(lidmaatschap en entreegeld) en daarnaast 10 lessen in groepsverband
voor de speciale prijs van € 300,-. Aanbieding geldig voor iedereen
vanaf 18 jaar en zolang er plaats beschikbaar is. (Reageer snel)
We zouden het leuk vinden om samen met jou, tijdens onze feestavond
aan het einde van het seizoen, te toosten en terug te blikken op
een sportief seizoen.
Aanmelden en/of meer informatie kunt u verkrijgen
door een e-mail te sturen aan: saskiajansen@zonnet.nl

Het Nederlandse

+ Rode Kruis

Het bestuur van de Vereniging Afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode
Kruis nodigt u uit voor een Algemene Leden Vergadering te houden op

zaterdag 19 februari 2011
om 15.00 uur
in het Rode Kruisgebouw,
Nicolaas Beetslaan 14 te Zandvoort

AGENDA
•
•
•
•

Opening
Notulen alg. leden-/jaarvergadering 10 april 2010*
Ingekomen stukken en Mededelingen
Bestuursverkiezing
- Voordracht van mevr. L. Reijmers voor de functie van Secretaris.
Eventuele tegen/medekandidaten kunnen zich overeenkomstig
de statuten aanmelden.
• Jaarverslag 2010*
• Financiële verantwoording • Gevolgen van Samen Eén
- Toelichting op de huidige status van de Vereniging nadat er
besloten is NIET mee te fuseren tot één landelijke Rode Kruis vereniging.
- Voorleggen van alternatieven over wijze van voortzetting
van de Vereniging.
- Discussie en besluitvorming over de voorgelegde alternatieven.
• Rondvraag en Sluiting
* Liggen vanaf 7 februari 2011 ter inzage in het Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14 te Zandvoort
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door Erna Meijer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Deze week nog
vrij wisselvallig en zacht

Handtekeningenverzamelaar Peter Kanger
Peter Kanger (’46) kan met recht een zeer toegewijde en bevlogen hobbyist genoemd
worden! Zijn eerste handtekening kreeg hij van hardloper Frits de Ruijter, destijds deel-

nemer op de 800 en 1500 meter van de Olympische Spelen in Londen (1948), die in de
Spuistraat in Amsterdam een broodjeszaak had.

Vlnr: Jackie Stewart, Richard Petty, Peter Kanger en Stirling Moss

De kassabon, waarop die
handtekening staat, is nog
steeds in zijn bezit. "Daarna
kwamen de handtekeningen van voetballers en
wielrenners, echter in 1958
bezocht ik met mijn vader
mijn eerste Grand Prix. Voor
die tijd verzamelde ik Dinky
Toys, maar als je die modellen in het echt kunt aanschouwen, compleet met
het oorverdovende geluid
van de motoren en de geur
van rubber en olie, ontstaat
er een grote passie voor de
racerij, die tot op heden niet
is overgegaan", zo valt te lezen in het door hemzelf, zeer
verzorgd, vervaardigde overzichtsboekje met de titel "6
seconden uit het leven van
een F1 coureur". Deze titel is
gebaseerd op het gegeven
dat doorgaans het vragen
om en het zetten van een
handtekening circa 6 seconden in beslag neemt. Het kan
echter ook voor komen dat
een reactie via briefcontact
soms wel twee jaar op zich
laat wachten. Geduld is dan
een schone zaak. Zelf is Peter
actief en succesvol geweest
in de kartsport en later in de
ritten- en rallysport.
Kanger: "Mijn oudste
handtekeningen van auto-

coureurs zijn van Rudolfo
Caracciole (winnaar op de
AVUS baan in 1926) en van
René Dreyfus (winnaar in
Monaco in 1930). Deze vallen weliswaar buiten de
periode van het huidige F1
wereldkampioenschap, dat
in 1950 is gestart, maar het
zijn mooie stukjes historie.
De handtekening die mij het
dierbaarst is, is de handtekening die ik in 1963 kreeg van
Jim Clark (wereldkampioen
in 1963 en 1965) en daarnaast de gesigneerde kleurenfoto van dezelfde coureur
uit de periode vlak voor zijn
fatale ongeluk in 1983 op het
circuit van Hockenheim in
Duitsland."
Heel bijzonder in zijn collectie is een blaadje uit de lauwerkrans die Stirling Moss,
in 1960, omgehangen werd
een stukje groene verf van
de BRM van Graham Hill of
de handtekening van de in
2004 nog tamelijk onbekende Lewis Hamilton. De
meeste foto's met handtekening (zijn collectie behelst
ruim 5200 stuks, waaronder
2800 van F1 coureurs!) heeft
hij persoonlijk bemachtigd,
maar hij roept eveneens via
contacten van zijn grote internationale netwerk (meer

dan 65 verzamelaars uit
de hele wereld, verenigd in
de Universal Autopgraph
Collectors Club) de hulp in
van ambassades en kranten om adressen van oudcoureurs te traceren. Ook
via eBay kan wel eens een
bijzonder object verkregen
worden, hoewel er veel vervalsingen in omloop zijn.
Zijn verzameling is indrukwekkend en bijzonder goed
gedocumenteerd. Alles staat
geregistreerd op naam, datum en met aanvullende
informatie!
Mede gezien het feit dat
veel, vooral oude handtekeningen nog met vulpen
zijn gezet maar ook voor de
met viltstift gesigneerde
foto's is een juiste opslag

erg belangrijk. Daarom is de
hele collectie van Kanger in
Haarlem, bij een bevriende
relatie, opgeslagen in een
speciale ruimte, voorzien van
klimaatbeheersing (temperatuur en vochtigheid). Het
zou jammer zijn als na een
aantal jaren zou blijken dat
door een slechte opslag een
groot aantal handtekeningen vervaagd en, nog erger,
onleesbaar zou zijn.
Heeft Peter Kanger nog speciale wensen? "Jazeker, ik ben
nog steeds op zoek naar een
duidelijke handtekening van
de Engelsman Peter Collins,
die in 1953 en 1958 aan de GP
van Zandvoort heeft deelgenomen. Dat is mijn laatste
ontbrekende handtekening
van een GP winnaar uit de
periode van de laatste 50
jaar. Maar ook houd ik mij
aanbevolen indien er lezers
zijn die nog in het bezit zijn
van oude foto's, programmaboekjes of handtekeningen
van F1 coureurs die in de periode 1952 tot en met 1985 aan
de GP van Zandvoort hebben deelgenomen. Dankzij
dorpsgenoten heb ik vorig
jaar nog twee heel mooie
verzamelingen (boeken en
handtekeningen) in mijn
bezit gekregen, waarvoor
ik ze zeer erkentelijk ben."
Peter Kanger is eveneens bijzonder geïnteresseerd in de
ruimtevaart, maar aan deze
collectie wijden wij graag
over enige tijd een apart
artikel.

Het blijft de rest van deze week nog overwegend te zacht

voor begin februari. Donderdag en ook de dagen daarna is
het weer licht wisselvallig, maar grote regenhoeveelheden

zitten er niet in. Meestentijds zal het trouwens wel droog
zijn in Zandvoort, als we het aantal uren met regen afzetten tegen de droge momenten.
De wind houdt zich in tegenstelling tot de afgelopen week wat meer koest en
kiest voor een meer zuidelijke component. Noordoosten Oost-Europa, en later
ook het midden van het
Europese vasteland, maken
zich op voor en serieuze koudegolf in het aanstaande
weekend. Moskou zou wel
eens naar bijna -30 graden
kunnen gaan. Een gedeelte
van die kou kan na Valentijn
ook richting ons land stromen, maar het is de vraag
of het ook echt steenkoud
wordt in Nederland.
Dat het uiteindelijk kouder
of minder zacht wordt lijdt
geen twijfel, maar of het
volgende week al direct de
stenen uit de grond vriest
is nog niet zonneklaar. Het
luistert altijd erg nauw in
Nederland met de verdeling
van de winterse hoge- en lagedrukgebieden. Zuivere hogedrukgebieden met linea
recta instroom van ijskoude
Scandinavische lucht worden tegenwoordig te vaak
doorkruist door lagedrukgebieden vanuit het zuidwesten.

De kans dat het tot eind
februari vrij koud blijft is
weliswaar vrij groot en
dat sluit netjes aan bij de
kalenderklimatologie. We
naderen zo’n beetje het
putteke van de winter; gemiddeld de koudste fase
van het seizoen. De zachte
zuidweststromingen worden dus goeddeels aan
banden gelegd vanaf het
weekend.
Tot aan het einde van de
maand is de kans op een
stroming uit oost tot zuid
groot te noemen en dus
ook de kans op gemiddeld
te lage temperaturen. We
zouden mogelijk nog wel
eens op de schaats kunnen
komen binnen een week of
twee als de stroming aflandig blijft. De actuele zeewatertemperatuur langs de
Noord-Hollandse stranden
bedraagt momenteel zo’n
6 graden.
Valentijnswintertje straks?
Bel de weerprimeurlijn
eens op 0900-1234554.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

8

8

7

6

Min

4

5

4

3

Zon

15%

15%

15%

30%

Neerslag

70%

60%

50%

30%

zw. 3-4

zzw. 4

z. 3-4

zo. 4

Weer
Temperatuur

Handtekening van F1-coureur Sebastian Vettel "voor Peter"

Wind
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Megamind
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

Website bouwen voor kinderen
Donderdag 15:30 – 16:45 uur

3 maart t/m 14 april

Timmerclub Voor jongens en meisjes
Vrijdag 15:30 – 17:00

4 maart t/m 10 juni

Pimp up your bike / fiets reparatie 12 plus!
Leer je fiets repareren en onderhouden.
Of kom een oude fiets opknappen.
4 maart t/m 8 april
Vrijdag 19:00 – 20:30

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

De briljante, duivelse superschurk Megamind probeert
al 20 jaar om de macht op
aarde in handen te krijgen,
maar zijn aartsvijand, de
superheld Metro Man, weet
dat elke keer te voorkomen.
Wanneer Megamind Metro
Man per ongeluk om het
leven brengt, zit hij opeens zonder vijand… Uit
pure wanhoop besluit het
kwade genie een nieuwe
super-rivaal te creëren
die groter, beter en sterker is dan Metro
Man ooit was. Maar als deze nieuwe held zijn eigen oorlog
om de wereld te vernietigen begint. staat Megamind voor
een lastige keus: kan hij, de slimste en slechtste man ter
wereld nu eindelijk eens iets goeds doen en de held worden
van zijn eigen verhaal?

Flexx Radio

Houding en Conditie op muziek 55 plus

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

De lokale omroep ZFM zendt vanaf woensdag 9 febru-

Aquarelleren instromen kan altijd

ari een nieuw programma uit. Maura Renardel de Lava-

Open Atelier instromen kan altijd

maand het jeugdprogramma Flexx Radio (op zijn Engels)

Dinsdag 9:30 – 12:00 uur

Dinsdag 13:00 – 15:30 uur

18 januari – 26 april
18 januari – 26 april

Haarknippen volgens Iranese methode
Maandag 20:00 – 21:30 uur

14 maart – 18 april

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 19:30 – 21:30 uur

2 maart t/m 30 maart.

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.

Klussen voor vrouwen

De thema's zijn: elektra, water, boren en zagen.
Vrijdag 17:15 – 18:45
4 maart t/m 8 april

Digitale fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00 uur

10 maart t/m 14 april

OOK Samen is een dag activiteit

lette van Stichting 1216 zal elke tweede woensdag van de
uitzenden.

In dit maandelijkse jeugdprogramma komen jongeren
aan het woord over zijn of
haar talent. Dat kan variëren
van DJ zijn tot koken en van
racen tot mode-ontwerpen.
In de eerste uitzending is DJ
Jimmy Mell te gast. Jimmy is
goed in Mixen. Hij is 12 jaar
en zit in groep 8 van de ONS.
Hij wil graag DJ worden en
heeft daar heel veel voor
over.
De 2de uitzending wordt gewijd aan Dennis van de Laar.
Hij racet al jaren en heeft nu

een contract bij Renault. Hij
is pas 17 jaar jong!
Het programma is voor de
jeugd en jonge volwassenen
om te luisteren hoe andere
jongeren zijn gekomen waar
ze zijn en zich daaraan op te
kunnen trekken. Informatief,
educatief en leuk om naar te
luisteren. Met goede muziek
en tips om leuk uit te gaan.
Flexx Radio, woensdag 9 februari (elke tweede woensdag van de maand) van 19.00
tot 20.00 uur op ZFM, in de
ether op 106.9 FM of 104.5 op
de kabel.

voor ouderen die van gezelligheid en activiteiten houden.
Elke donderdag 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.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
Expositie Pluspunt:
Herbert Immer Willems, olieverfschilderijen
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RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Column

Oh, oh, Barbie

Barbie, de ietwat ordinaire Haagse schone en ster uit ‘Oh,
oh, cherso’, en ik vraag mij af hoe ik dit tactisch moet zeggen, is niet echt hoogbegaafd. Haar uitspraken op Tv zorgen
doorgaans voor grote hilariteit maar vooral voor hoongelach. Barbie, ooit bedoeld als kinderspeelgoed, is in korte
tijd gedegradeerd tot een Haags proleetje onder een dikke
poederlaag.

Sandra ‘de soapie’
Valentijnsdag, wat een breinbreker is dat toch. Velen vinden het een dag

die in het leven is geroepen om de commercie te stimuleren maar voelen

zich toch verplicht een leuk cadeautje te kopen voor hun geliefde. Maar

om nou ieder jaar met een kaart, een ballon en een doosje bonbons aan te

komen zetten, is ook afgezaagd. Dan moeten we maar blij zijn dat ons dorp
een enorme creatieveling kent, die prachtige presentjes maakt voor allerlei
gelegenheden.

Sandra La

arman

door Maxim Roos

Sandra Laarman is al 44 jaar een combinatie van creativiteit en perfectionisme. Zij heeft sinds mei vorig jaar
een webwinkel met handgemaakte zeepkettingen, decoratiezepen, brocante en kralenkettingen van hoogwaardige kwaliteit. Ze is ooit begonnen met het opkopen van
meubels op veilingen en op internet om die vervolgens te
restylen. Door haar perfectie en de vele bestellingen van
vrienden en familie ging daar zoveel tijd in zitten dat ze op
zoek ging naar nieuwe mogelijkheden. Al snel kwam ze bij
zeepkettingen en het speuren op internet en beurzen was
de volgende logische stap. Uren heeft ze erin gestoken om
alle kennis te vergaren, haar eigen stijl te ontwikkelen en
eigen ontwerpen te maken. Daarnaast gaat er veel tijd zitten in het waarborgen van de kwaliteit en in deze concurrerende markt onderscheidt Sandra zich daar dan ook in.
Die kennis vindt ze leuk om te delen met geïnteresseerde
consumenten en zo zijn er ook workshops te boeken via
haar website zodat iedereen zelf aan de slag kan.

Toch kan ze het begin van dit alles niet loslaten. Ze is dus nog
steeds aan het stofferen en restylen van kleine meubels. Het
is een mooie aanvulling op alle spulletjes die ze verkoopt en
het is dan ook niet vreemd dat ze haar winkel ‘Brocante en
Zeep’ heeft genoemd. Het laatste waar veel creativiteit in gaat
zitten is het zoeken naar leveranciers en het maken van eigen
vormen en mallen om de zeep een mooie vorm te geven. Ook
hier gaat veel tijd in zitten maar uiteindelijk loont het en zal
Sandra uitblinken in de online cadeauwinkels.
Dit weekend is ze te vinden op de beurs ‘Creatief weekend’
in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen. En speciaal voor
Valentijnsdag heeft ze daar een leuke actie op verzonnen. Wie
via haar site www.brocanteenzeep.nl een kortingscoupon
uitprint en inlevert bij haar stand, krijgt niet alleen korting
op de entree maar ook een Valentijnshartje in een leuk decoratief zakje. Sandra denkt dan ook niet in ‘tijd is geld’ maar
in ‘tijd is creatie’!

IS
PICTURE TH

foto & tekst: Ilja Noltee

Barbie is uniek in haar soort, zij is namelijk de enige persoon ter wereld die niet van vlees houdt maar wel gek is
op frikadellen. Ook raakte zij een keer de weg kwijt in haar
eigen stad toen zij borden met ’s-Gravenhage zag staan.
De succesvolle crew van ‘Oh, oh, cherso’ is op wintersport in
Tirol. Helemaal vlekkeloos gaat dit niet. Barbie is namelijk
van de week boos geworden op haar skileraar. Hij wilde indruk op haar maken. Toen hij eindelijk samen was met ‘zijn’
Barbie, was het zijn bedoeling om het ijs te breken en niet
zijn voortanden.
Naar verluid wilde de skileraar het antwoord niet geven op
het raadsel ‘Wat is zwart/wit gevlekt en geeft melk’. Flauw
natuurlijk van de beste man. Barbie wist zich geen raad en
sloeg skileraar Heinz een tand uit zijn ongetwijfeld schattige snoetje.
De Oostenrijkse ‘Polizei’ wilde Barbie afgelopen maandag
gaan verhoren in de trend van “Goh, hoe zou dat zijn gegaan?”. Misschien heeft ze geluk en wordt ze verminderd
toerekeningsvatbaar verklaard. Als ze echter slim is, eh ik
bedoel als Barbie minder stom is, laat ze de videobeelden
zien van ‘Oh, oh, cherso’ om de zaak te beïnvloeden. Als ze
dan ook nog aangeeft dat haar beste vrienden ‘Sterretje’ en
‘Jokertje’ heten, is vrijspraak gegarandeerd!

Get Out!

Vrijdag 11 februari 2011
Waan je in Griekse sferen met heerlijk authentiek Grieks eten en drinken
onder het genot van live Griekse muziek. Bij Grieks specialiteitenrestaurant Zaras in de Haltestraat. Elke 2e vrijdag van de maand. Reserveren
is aan te raden! 023-5716631.
Oomstee Jazz met Vocaliste Simone Honijk. De stijl van Simone Honijk
varieert van jazz tot latin en een vleugje (lichte) popmuziek. Zij speelt
vanavond met een aantrekkelijk muzikaal gezelschap: Cajan Witmer op
piano, Sven Schuster op contrabas en Menno Veenendaal op drums. Café
Oomstee, aanvang: 21.00 uur.

Zaterdag 12 februari 2011
Taste-it! party bij Philharmonie in Haarlem! Van 22.00 uur tot 04.00 uur

In Zandvoort schijnt altijd de zon. Dus!

Even dacht ik dat ik met bed en al door mijn slaapkamerraam naar buiten zou worden gezogen, 3 keer over
de kop rollend door de lucht zou zweven, met uitzicht op Zandvoort ‘by night’ en uiteindelijk met een zware
klap zou eindigen op het Palace-gebouw, waar ik de volgende morgen ‘ondergescheten’ door zeemeeuwen
wakker zou worden. Cycloon Yasi had Cairns natuurlijk expres overgeslagen om direct door te tollen naar
Zandvoort. Wat heb ik weer genoten van de slapeloze nachten, hoor de wind waait recht op mijn
slaapkamerraam, hodeladiejee, hodeladiejoo! Gelukkig kan ik alles weer vergeten als ik deze foto bekijk,
die ik vorige week maakte, toen ik nog fijn kon genieten van zonnig Zandvoort.

en georganiseerd door MBG Productions. Voorverkoop € 18. Muziekstijlen:
deephouse, house, minimal en techhouse. Minimumleeftijd: 18 jaar. Kaarten
verkrijgbaar bij alle Free Record Shops of via www.taste-itmusic.nl.
Zondag 13 februari 2011
Naast maandag 14 februari is het op zondag 13 februari bij Beachclub Take
Five al Valentijnsdag en kun je genieten van een heerlijk liefdesmenu in
een romantisch ingericht restaurant in Valentijn sferen! Met een cocktail
de l’ Amour als entree en smakelijke keuzes uit het eten. Reserveren is
aan te bevelen via tel. 5716119. Check de advertenties in deze krant voor
aantrekkelijke romantische Valentijnsdag diners bij andere restaurants!
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Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alvast uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- bent u verzekerd van weer een jaar
profiteren van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011 (geldig vanaf 1-1-2011)

uit!
n Zandkorrel plaatsen.
ee
is
Reken zelf uw voordeel
at
gr
ig
al
nm
ee
u
ortPas kunt
Met uw nieuwe Zandvo
r liefst € 2,50 korting!
aa
m
el
rr
ko
nd
Za
de
en
volg
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Bedankt, Boud!

Michel Demmers is adviseur duurzaam kustbeleid
“Je moet toekomstige generaties niet belasten
met korte termijn-belangen”

In de eerste editie van Zandvoort Plus, begin september,
stond een interview met burgemeester De Hoop van Ameland, voorzitter van de internationale vereniging van kustgemeenten KIMO. Een tijdje later kwam ik Michel Demmers tegen die me vertelde dat hij ook actief is voor KIMO.
Wist ik helemaal niet. “Kom maar een keer langs, dan vertel ik je erover.” Zo gezegd, zo gedaan…

Michel Demmers legt in Roemenie uit waarom een plek als deze
belangrijk is voor de culturele identiteit

Michel ontvangt me thuis,
schenkt een lekkere kop koffie
in en steekt van wal: “Ik vind
dat als je je werk goed wilt
doen en je bent leidinggevende of manager, dan moet
je ook inhoudelijk veel van de
zaak afweten. Anders word je
niet als een geloofwaardige
gesprekspartner gezien. Dus
toen ik in 2002 wethouder
Ruimtelijke Ordening werd,
heb ik me flink in de materie
verdiept.”
“Het ministerie van VROM
vroeg of ik mee wilde op een
projectreis naar Bulgarije.
Daar heb ik een presentatie
gehouden over de toekomst
van badplaatsen in zijn algemeenheid, en Zandvoort in
het bijzonder, met een sterkte/zwakte-analyse erin, en de
veranderende gedachten over
toerisme, natuur en ecologie.
In de zaal zat de minister van
Toerisme van Roemenië. Hij
kwam naar me toe en zei:
"Wij hebben een probleem.
Hoe doen jullie dat met die
strandtenten?’”

“Ondertussen zat Hoogheem
raadschap van Rijnland met
nog 12 waterschappen in een
samenwerkingsprogramma
met Roemenië. Logo East heet
dat, een programma bedoeld
om landen voor te bereiden
op het lidmaatschap van de
Europese Unie. Roemenië en
Bulgarije waren toen op weg
om lid te worden. Rijnland
zei: ‘Jij bent al bezig daar, wil
jij ook met ons meedoen?’ En
zo ben ik bij het waterschap
als freelancer begonnen.
Eerst heb ik dat een paar jaar
gedaan in het kader van mijn
functie als wethouder, en omdat ik het leuk vond. En toen
ik wethouder af was, heeft
het waterschap gevraagd of ik
wilde blijven.”

ja, geen geld. Waarop ik zeg:
maar we zijn al vijf jaar bezig daar, je kunt die mensen
niet laten stikken. Bovendien
is het niet goed om richting
buitenland alle luiken maar
dicht te gooien. Waar hebben
wij in Nederland nou verstand
van? Van water! Ik heb uitgezocht of er een Europees programma was waaronder we
zouden kunnen vallen. Dat
was er, maar dan moest ik wel
eerst een volwaardig project
presenteren. Dat doe ik nu
samen met Robbert Misdorp,
oud-directeur Rijkswaterstaat,
en met bioloog Erik van Dijk,
mede-oprichter van Stichting
Duinbehoud. Eind april moet
die aanvraag voor Europese
projecten af zijn. En dan voldoe ik aan de eisen om door
te gaan.”

De groene vlag

Maar hoe zit het nou met
KIMO? Demmers: “Als wethouder heb ik me sterk gemaakt om lid te worden van
KIMO. Er waren 13 leden toen,
in 2002. Voornamelijk havensteden. Bert Veerman, secretaris van KIMO, kwam bij me,
en ik zei: 'ik heb niks met havens, maar als je met KIMO
de toeristenkant opgaat, het
belang van een schoon strand
en zo, dan kunnen we veel
meer leden halen.' Ik heb een
presentatie geschreven, en
Bert heeft dat met zijn uitgebreide netwerk voorgekookt

de EUCC (European Union of
Coastal Conservation, medeorganisator van de Week van
de Zee) gaan praten: hoe kweken we bij badplaatsen de wil
om duurzaam te zijn? Moeten
we niet een kwaliteitsstempel
hebben die niet alleen over
accommodatie, veiligheid en
schoon zeewater gaat, maar
een stuk breder is? De EUCC
zei: daar hebben we een mooi
programma voor, de groene
vlag. Daar kregen we 1 miljoen
euro subsidie van de Europese
Commissie voor. Badplaatsen
moeten een lijst invullen:
wat voor water gebruiken de
hotels, is er toegang tot het
strand voor gehandicapten,
dat soort vragen. Zandvoort
heeft mede daardoor een lift
gebouwd op het station. Zo
kan je punten scoren voor een
groene vlag.”
“Met het Hoogh eemraad
schap van Rijnland gaan we
Roemeense kustplaatsen die
KIMO-lijst ook laten invullen,
en dan krijgen ze een award
en een lijst met verbeterpunten. Vijf jaar later gaan we kijken hoe ver ze daarmee zijn.
KIMO richtte zich aanvankelijk op Noordwest Europa,
maar nu komen de Baltische
Staten en de Zwarte Zee er
ook bij. We zijn in Nederland
en België van 13 naar 30 leden
gegaan, in zeven jaar tijd. Dus
het gaat goed. Alles in het kader van het bewustwordingsproces richting
duurzaamheid.
En duurzaam betekent: toekomstige generaties
niet belasten met je eigen
korte termijn-belangen. De
toegevoegde waarde voor de
lokale gemeenschap ligt bij
een minder zonafhankelijke
bezoeker. Heel belangrijk dus!”

“Waar hebben wij in Nederland
nou verstand van? Van water!”

“Eind 2009
viel het doek
voor het project. Er werd gezegd: ‘Nu is
het over, we gaan nu met
andere aspirant-landen werken, aan de overkant van de
Zwarte Zee’. Het waterschap
wilde wel doorgaan, maar

bij badplaatsen in Nederland
en België. Zandvoort heeft
een goeie naam, dus er was
veel belangstelling. Maar
nou moest er nog iets van
een prijs komen. Zijn we met

Afgelopen dinsdag is Boud van Doorn, eigenaar van Hob-

by-Art Designing op het Gasthuisplein, gecremeerd. Ik heb
hem maar heel oppervlakkig gekend, maar toch is hij van
cruciale betekenis voor mij geweest.
Dat zit zo: in 1976 - ik zat nog
op de middelbare school in
Amstelveen - deed mijn
vrouw Petra, toen 18 jaar,
vakantiewerk bij een platenfabriek: elpees in hoezen stoppen. Geestdodend
en eentonig werk. "Ik lag
’s nachts nog platen in hoezen te stoppen", heb ik haar
meer dan eens horen vertellen. In het weekend raakte ze
in de kroeg in gesprek met
Boud, en vertelde over haar
bijbaantje. Boud was toen
begin 30 en werkte als journalist bij Televizier, destijds
het grootste programmablad van Nederland. Hij zei
tegen haar: “Platen inhoezen, jij kan toch wel beter? Ik
regel wel dat je ander werk
krijgt.” Jaja, dacht Petra, je
kan het leuk vertellen. Maar
toen ze ’s maandags weer
stapels exemplaren van de
nieuwe Elton John of Queen
door haar handen liet gaan,
werd er omgeroepen: ‘Petra
van Elst, telefoon, personeelszaken.’

aan de bar, maar die daadwerkelijk de telefoon had
gepakt en zijn invloed had
gebruikt om iemand die
hij graag mocht te helpen.
Belangeloos.
Zeveneneenhalf jaar later.
De Amsterdamse groep
Drukwerk, die ook bij EMI
onder contract stond, nam
zijn derde elpee op in Studio
2 van het Grammophone
House in Heemstede, Petra’s
werkplek. Ze hadden sinds
kort een nieuwe toetsenist,
een jong, verlegen joch van
net 23. Petra raakte door
hem geïntrigeerd. In no
time sprong de vonk over.
Dat joch, dat was ik. Dat ik
ook als een blok voor haar
viel was logisch; Petra paste
niet voor niets zo goed in
de platenbusiness: het was
zèlf een plaatje! Aanstaande
maandag zijn we 17 jaar getrouwd, in april zijn we 27
jaar bij elkaar. Dankzij Boud
van Doorn. Als hij er niet was
geweest, had ze voor de klas
gestaan toen ik bij Drukwerk
kwam, en was ik haar misgelopen. Ik kan me niet anders
voorstellen dan dat Boud op
tal van manieren levens van
anderen heeft geraakt en
beïnvloed. Ik wens iedereen
die hem mist veel sterkte.

Enfin, niet veel later had ze
de betonnen fabrieksvloer
verruild voor het hoogpolig tapijt van de directiekamer van EMI Bovema.
Aanvankelijk als tijdelijke
invalskracht, maar nog voor
ze aan haar geplande
studie aan de PABO begon lag er een brief met
een vaste aanstelling
op de mat. Ze kreeg een
baan op de Artiesten
& Repertoire-afdeling
en werkte met en voor
André Hazes, Robert
Long, Rob de Nijs en
tal van andere artiesten. Een droombaan.
Met dank aan Boud
van Doorn, die dus
Boud van Do
orn | Foto: Rob
niet alleen maar
Bossink
had zitten bluffen
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Snij de uien en de paprika fijn. Open de blikken bonen en laat ze uitlekken. Verkruimel
40 gram van de tortillachips. Smelt de boter in een braadpan en bak de uien en de
paprika. Maak ondertussen in een schaal een mengsel van de crème fraîche, 1 eetlepel
tomatenketchup, 1 mespunt sambal, 100 gram geraspte kaas, de kruidenmix en de 40
gram verbrokkelde tortillachips. Haal de pan van het vuur en roer de bonen door het
uien/paprika-mengsel. Voeg 4 eetlepels tomatenketchup toe. Vet een ovenschaal in
met boter. Doe de helft van het bonenmengsel er in. Strooi hierover een laagje maïs.
Voeg het overgebleven mengsel toe en verspreidt het mengsel van de crème fraîche
er over. Strooi de resterende 100 gram kaas er over en zet de schaal in de oven. Leg na
20 minuten de overgebleven tortillachips er op en zet de schaal nog even 10 minuten
onder de grill. Lekker met een frisse, groene, salade en wat stokbrood.

Oplossing Breinbreker

49

Oplossing Kakuro

Bereiding:

9

1 zakje tacokruidenmix,
wat boter,
1 mespunt sambal
of twee in ragfijne
reepjes gesneden
Spaanse pepers.

14

1 blikje maïs,
200 gram
geraspte kaas,
zak tortillachips (kaas),
5 eetlepels
tomatenketchup,

2

Benodigdheden:

9

Waarom weet ik niet, maar op het moment van insturen van dit gerecht had
ik gewoon trek in een lekkere, pittige, schotel. Welnu, hierbij en ga uw gang.

4

Hoofdgerecht voor 4 personen

6

Mexicaanse bonenschotel

7 10\24 3

Recept

Wingi is een lieve, energieke en speelse
Duitse Herder, ze is nog geen jaar oud en
heeft daarom nog wel wat opvoeding nodig.
Wingi houdt van wandelen, rennen en spelen, zowel binnen als buiten gedraagt ze zich
keurig, de basiscommando’s moet ze echter
nog wel leren. Ook blaft ze nogal graag naar
voorbijgangers, waarschijnlijk omdat ze gewoon blij is om ze te zien. Op gehoorzaamheidscursus gaan is voor haar niet alleen
nodig maar ook leuk; actief bezig zijn is voor
deze bruisende hond een echte aanrader. Ze
kan het goed vinden met andere honden,
of dat voor kinderen en katten ook geld is
niet bekend. Ze heeft zo op het eerste gezicht een beetje vreemde voeten, haar tenen staan
wat wijds uit elkaar, maar de dierenarts voorziet hier geen problemen mee, dus het is gewoon
een kenmerk wat haar extra bijzonder maakt.
Bent u de actieve en opvoedkundige baas die Wingi nodig heeft? Gaat u dan snel eens langs om
kennis met haar te maken in Dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5, tel. 5713888.
Geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur. Meer informatie vindt
u op: http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl.
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Dier van de Week

9

De oplossing staat elders op deze pagina

ook super blij met de gift! Zo
vaak krijgen ze niet zomaar
geld en de organisatie kan
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De regionale dierenambulance bestaat uit alleen maar
vrijwilligers en ze waren dan
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Cheque voor de dierenambulance
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kookrubriek

en de cheque van € 750 uitreiken aan deze organisatie.

De oplossing staat elders op deze pagina

Kook eens anders

1 blik bruine bonen,
1 blik kidneybonen,
1 blik kapucijners,
1 rode paprika,
2 middelgrote uien,
potje crème fraîche,

een bezoekje brengen aan de dierenambulance in Haarlem
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elke klas mochten er 2 kinderen vorige week woensdag

15\20

e
r
r
e
k
b
ni inbre

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

goed doel, namelijk de Regionale Dierenambulance. Van

12\14

het dan ook erg hard gebruiken. Wat ze met het geld
gaan doen, daar zal nog even
over vergaderd worden. Ook
komt de dierenambulance
binnenkort naar Zandvoort
om op school uitleg te geven en om de leerlingen een
kijkje te laten nemen in de
ambulance. De vrijwilligers
gaan dan uitleggen wat kinderen moeten doen met bijvoorbeeld een jong vogeltje
dat uit een nest is gevallen.
Sommige mensen en kinderen denken namelijk dat ze
deze dan niet mogen aanraken want anders zou de moeder het jong niet meer willen.
Dat is helemaal niet waar en
dat soort dingen kan het personeel van de dierenambulance allemaal uitleggen.
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Duinroosschool steunt
regionale dierenambulance
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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KAKURO

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

Gemeentelijke publicatie week 06 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 5 en de
verdere in week 5 door het college genomen besluiten zijn in
week 6 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Verkiezing Provinciale Staten 2011
ADRESSEN STEMLOKALEN

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de
verkiezing van de leden van Provinciale Staten van NoordHolland in kieskring 3 (Haarlem) op woensdag 2 maart 2011 in
onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aanduiding stembureau
ZANDVOORTS MUSEUM
STRANDHOTEL
CENTERPARCS ZANDVOORT
ORANJE NASSAUSCHOOL
BREDE-SCHOOL
RODE KRUISGEBOUW
“DE SCHOOL”
VOORHEEN DE GEREF. KERK
ZORGCENTRUM
NIEUW-UNICUM
STICHTING A.G.BODAAN
STICHTING PLUSPUNT
ZANDVOORT
STATION NS

Adres stembureau
Swaluëstraat 1
Trompstraat 2
Lijsterstraat 1
Louis Davidscarré
Nicolaas Beetslaan 14
Ingang Emmaweg 22
Herman Heijermansweg 73
Zandvoortselaan 165
Bramenlaan 2
Flemingstraat 55
Stationsplein

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke
beperkingen.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus 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 verkiezingen, 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
verkiezingen, Swaluëstraat 2.

Bekendmaking Wet Milieubeheer

De Milieudienst IJmond maakt namens het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend:

Verleende milieuvergunning

• Stichting Ruitersport Het Dennenduin, een revisievergunning
op grond van artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het houden van
paarden, gelegen aan de Zuidlaan 51 te Bentveld.
Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingebracht. Deze
zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de voorschriften. Het besluit wijkt af van het ontwerpbesluit dat eerder ter
inzage heeft gelegen.

Inzage

De milieuvergunning ligt van 11 februari tot 25 maart 2011 ter
inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis en bij de Milieudienst IJmond.

Beroep en voorlopige voorziening
Tot 25 maart 2011 kan tegen de vergunning door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den
Haag. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige
voorziening worden aangevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan
worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend
tegen de ontwerpvergunning.

Algemene informatie Milieudienst IJmond

Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325,
1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@
milieudienst-ijmond.nl

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 14 februari vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van
belang zijn voor alle burgers. Iedereen is van harte uitgenodigd
de openbare bijeenkomst bij te wonen.
De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, kleine zaal,
en begint om 19.30 uur.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 17 februari vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt
hiervoor het beste even contact opnemen met de werkeenheid
Bouwen, tel. (023)5740100.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 15 februari wordt het papier opgehaald in de maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 17 februari gebeurt dit in
de dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om
met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
ontheffing van de voorschriften van het bestemmingsplan en
bouwvergunning te verlenen voor het:
geheel plaatsen van een tweede verdieping op het perceel Van
Speijkstraat 18a te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2010161 Rv).
Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met ingang van 11 februari 2011 gedurende 6 weken weken ter inzage

Centraal telefoonnummer

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

Melding of klacht?

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

Openingstijden Centrale Balie

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

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn van de terinzageligging kan
een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag
kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek
van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Kostverlorenstraat 66, plaatsen dakopbouw, ingekomen 30
januari 2011, 2011-VV-013.
- De Ruyterstraat 6-8 en 10, renovatie gevel (zeezijde), ingekomen
02 februari 2011, 2011-VV-015.

Bentveld:

- Groot Bentveld 1-6, plaatsen zonnepanelen in het terrein, ingekomen 01 februari 2011, 2011-VV-014.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar kunt maken.
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift
kunt indienen. Mocht de vergunning worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning

- Haarlemmerstraat 52, wijzigen bestand kozijn en plaatsen dubbel glas, verzonden 01 februari 2011, 2010-VV-021.

Bezwaarschriften

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

tennis

tennis

Zandvoort speelt weer Eredivisie
Het komende tennisseizoen staat voor Tennisclub Zandvoort

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Vorig

zo lang duurt als in de hoofdklasse. Daar wordt namelijk
ook het mixed dubbel gespeeld en dat gebeurt in de
hoogste klasse van Nederland
niet.

klasse waardoor promotie werd afgedwongen.

Speeldata

(TCZ) in het teken van het 60-jarig bestaan. Niet alleen is

het een jubileumjaar maar ook maakt het eerste gemengde team van de zondag zijn rentree in de eredivisie van de

seizoen werd Zandvoort afgetekend kampioen in de hoofd-

TCZ is een van de grootste
tennisclubs van de regio en
speelt al jaren in de top van
Nederland. Komend seizoen
dus in de eredivisie die op zaterdag 21 mei begint. De KNLTB
speelt slechts een halve competitie omdat de toppers van
de diverse clubs daarna in het
buitenland zowel voor punten
op de ranglijsten spelen als
startgeld kunnen verdienen.
Menige speler/speelster van
eredivisieclubs zijn dan ook
voor veel geld gehaalde bui-

tenlandse spelers/speelsters.
Ook is in verband met de hierboven aangevoerde reden de
periode dat er gespeeld wordt
zeer beperkt.
Dit seizoen zal de hoofdmacht
van TCZ vier van de zeven wedstrijden thuis spelen en dat is
voor het eerst in zes jaar het
geval. U bent dus in de gelegenheid om vier keer vaderlands toptennis in Zandvoort
te gaan bekijken, hoewel een
wedstrijd in de eredivisie niet

De speeldata voor de thuiswedstrijden zijn: zondag 22
mei, woensdag 25 mei, zondag 29 mei en donderdag 2
juni (Hemelvaartsdag). De
uitwedstrijden worden gespeeld op zaterdag 21 mei,
zaterdag 28 mei en dinsdag
31 mei. De tegenstanders
zijn nog niet bekend evenals
eventuele versterking van TCZ.
Aan dat laatste wordt door
de coaches Hans Schmidt en
Dick Suijk gewerkt. Zodra de
Zandvoortse Courant meer informatie hierover heeft, zullen
wij dat publiceren.

handbal
De handbaldames van ZSC hebben afgelopen zondag een
benauwde thuisoverwinning geboekt op het vijfde team
van Westsite. Bij rust was er nog een groot gat dat gaande
de tweede helft smolt als de spreekwoordelijk sneeuw
voor de zon.

Sprongschot van Laura Koning
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Maandagavond is een nieuw bestuur voor SV Zandvoort
aangetreden. Perikelen rondom personen waren de oorzaak dat men op zoek moest naar een nieuw bestuur. Via
een bemiddeling van twee prominente leden van de sportvereniging was dat in een kort tijdsbestek gelukt.
De vergadering, die een behoorlijke opkomst van leden
kende, was vrij snel klaar met
de voorgestelde agenda en
sloot na circa een half uur.
De voordracht die het oude

bestuur deed aan de extra
Algemene Ledenvergadering
werd met algemene stemmen aanvaard. De enige die
in functie moet worden gekozen, is de voorzitter. Oud-

naar een grote overwinning.
Niets zou minder waar blijken!
Wellicht door onderschatting
begon ZSC zeer rommelig aan
de tweede helft en moest binnen de kortste keren een drietal tegendoelpunten incasseren. Slechte schotkeuzes en
te snelle aanvallen bepaalden
het beeld van het Zandvoortse
spel, waarbij wel aangetekend
moet worden dat vaak de lat

of een paal in de weg stonden.
Wat coach Sven Heller ook
probeerde, niets hielp, mede
omdat hij slechts over een zeer
beperkt aantal speelsters kon
beschikken. Allengs kwamen
de gastdames terug en werden, uiteraard, steeds fanatieker om de achterstand in te lopen en nu was het Zandvoort
dat zich vrijwillig naar diezelfde slachtbank liet leiden.
Gelukkig waren de ZSC’sters
in staat om, slechts, 3 (!) doelpunten te maken en zodoende hun concurrentie alsnog
af te schudden, want anders
was het een verkeerd verhaal
geworden! Uiteindelijk won
Zandvoort met 12-9 en staat
nu vierde in de ranglijst van de
3e klasse D.
De eerstkomende wedstrijd voor ZSC is zondag
27 februari aanstaande als
de Zandvoortse dames om
12.20 uur koploper FIQUAS/
Aalsmeer 4 ontmoeten in de
Bloemhofhal in Aalsmeer.

voorzitter Kees van Dijk zal
de kar de komende drie jaar
weer gaan trekken. Hij wordt
daarin gesteund door Jan v.d.
Leden, Sander Hittinger, Bas
Lemmens, Chris Jongbloed,
Nanfred Bakels en Thijs v.d.
Heuvel. De diverse portefeuilles zullen in onderling
overleg worden bepaald. Ted
Saunier blijft in ieder geval
het wedstrijdsecretariaat
beheren en Wim Hoppe blijft
de ledenadministratie doen.

Zandvoort toch geen
finishplaats Olympia’s Tour
Na de eerste vergadering van de gemeenteraad van dit jaar
maakte de Zandvoortse Courant bekend dat onze woonplaats

als finishplaats van een etappe van de Olympia’s Tour door Nederland zou worden. De organisatie van het evenement heeft

onlangs aan het gemeentebestuur gemeld dat de etappefinish in Zandvoort dit jaar helaas toch niet door kan gaan.

Benauwde overwinning ZSC

Zandvoort begon voortvarend aan de klus Westsite 5.
Al binnen vijf minuten wisten
onze plaatsgenotes drie keer
het doel te treffen en niets
stond een overwinning met
groot verschil in de weg. Het
leek wel of de Amsterdamse
dames zich vrijwillig naar de
slachtbank lieten leiden want
bij rust stond er een vertrouwenwekkende 9-2 stand op
het scorebord, op koers dus

Nieuw bestuur SV Zandvoort

Voor de eerste etappe van
Hoofddorp naar Noordwijk
moeten al veel extra men-

sen worden ingezet, hetgeen
een tweede dag door onze
regio niet wenselijk maakt.

De organisatie vindt dit erg
jammer maar is genoodzaakt
om de finish van de tweede
etappe in het oosten van het
land te laten plaatsvinden.
Wel wil de organisatie graag
de mogelijkheden bekijken om
de start van Olympia’s Tour in
2012, op 15 mei, in Zandvoort
te laten plaatsvinden. Op zich
een schitterende optie!

biljarten
Geen winst voor Oomstee-teams
Zowel het eerste als het tweede driebanden biljartteam

van café Oomstee heeft vorige week niet kunnen winnen.
Het eerste team verloor met 11-8 van Westerhout en het

tweede team was met 11-12 op de eigen tafel niet opgewassen tegen naaste concurrent Autohandel Ricardo.

De Zandvoorters hadden weinig succes

Kopman van Oomstee Henk
van der Linden, trof een tegenstander in prima vorm
en werd tot twee keer toe

verslagen. Ook hun tweede
man was voor plaatsgenoot
Frits Flinkevleugel veel te
sterk. In de derde wedstrijd

won Dick van Dam de eerste
partij die daarmee voor de
eerste drie wedstrijdpunten
zorgde. Door dit eindresultaat zakt Oomstee 1 terug
naar de middenmoot maar
plaatsing voor de nacompetitie is nog steeds mogelijk.
Het tweede team van
Oomstee speelde tegen
de naaste concurrent
Autohandel Ricardo. Louis
van der Mije verloor ondanks
goed spel tot twee keer toe,
waar Dick Pronk 2 knappe
partijen speelde en beide
won. Edwin Ariesen was niet
in staat om punten binnen te
halen. Door dit resultaat zal
team 2 nog volop aan de bak
moeten om plaatsing voor de
nacompetitie te halen.

autosport

voetbal

Snelle Radical wint vieruursrace
in Winter Endurance Kampioenschap
Drie races, drie verschillende winnaars. De derde race in het

Winter Endurance Kampioenschap 2010-2011, ging naar de
Radical van Coronel Racing. De Radical SR3 van de tweeling-

broers Tom en Tim Coronel, samen met teamgenoten Bas
Schothorst en Marc Koster, kwam als winnaar in zowel de Divisie I als van het totale veld tevoorschijn na vier uur rijden.

De Radical van Coronel Racing aan kop | Foto's: Chris Schotanus

Het Circuit Park Zandvoort
probeerde deze tweezits
sportscar al eerder te introduceren. Of het nu gaat lukken is nog de vraag, maar
afgelopen weekend waren
de Radicals nadrukkelijk aanwezig. De deelname van de
Radical deed bij een aantal
teams toch de wenkbrauwen
fronsen. Voor liefhebbers en
sommige rijders die zich alleen op de Winter Endurance
Kampioenschap richten is de
romantiek er van af. Één van
de rijders uit de Divisie I vroeg
zich af, of ze met hun auto nu
nog wel iets te zoeken hadden
in deze klasse.
Marc Koster, één van de winnaars, liet vooraf op zijn facebook pagina al weten dat de
wagen wel eens tien seconden
sneller zou zijn dan de rest
van het veld. Dat voorgevoel
kwam uit. Alleen in het eerste
uur was er sprake van een felle strijd tussen de silhouette
DNRT V8 van het drietal Sven
van Hulst, Rob de Laat en de op
dat moment rijdende Jan-Joris
Verheul die de strijd dapper
met Coronel aanbond, maar
het uiteindelijk verloor.
Uiteindelijk zou dit drietal
nog verder terugvallen en
konden de winnaars van de
Nieuwjaarsrace, Jürgen Albert,

Kees Bouhuys en Michael en
Sebastiaan Bleekemolen, beslag leggen op de tweede
plaats in de Divisie I voor Van
Hulst, De Laat en Verheul.
Voor het Zandvoortse en
Hillegomse duo Furth en
Fontijn zat de race er na
bijna drie uur rijden op. De
NVDFrabos BMW M3 had een
kapotte differentieel waardoor verder rijden onmogelijk
was.“We zouden het risico nemen om meer dingen stuk te
maken”, zo sipte Zandvoorter
Peter Furth na het uitvallen.
Overigens was Furth eerder
op de dag betrokken bij een
aanrijding op het circuit. Een
kapotte stuurkogel zorgde ervoor dat hij Liesette Braams
niet kon ontwijken. Nadat
Braams verhaal haalde bij
het duo, werd het duidelijk
dat het tweetal hier niets te
verwijten viel.
Voor de familie Braams was
het toch een prima dag. Zoon
Max Braams wist samen met

Sheila Verschuur in de Divisie
III de winst naar zicht toe te
trekken. Het tweetal nam na
de race van gisteren de leiding
over in het totaalklassement
van de in de Divisie II rijdende
Jeroen den Boer en Simon
Knap. In Divisie IV waren
het vooral Niels Kool, Willem
Cornelissen en Martin de
Kleijn die het klassement aanvoerden, gevolgd door Liesette
Braams en Duncan Huisman.
De laatste race in het Winter
Endurance Kampioenschap
is de Final 4 en vindt plaats
op zondag 6 maart op Circuit
Park Zandvoort. De toegang is
gratis.

Uitslag:

1. Coronel/ Coronel/ Koster/
Schothorst, Radical SR3, 127
ronden (Ø 136,59 km/uur);
2. Bleekemolen/ Bleekemolen/
Albert/ Bouhuys, Porsche 997
GT3 Cup op 2 ronden;
3. Van Hulst/ De Laat/
Verheul, DNRT V8 Silhouette,
op 4 ronden.

Klassenwinnaars:

Divisie 1: Coronel/ Coronel/
Koster/ Schothorst;
Divisie 2 : Van den Bos/
Poland/ Van de Zweerde,
BMW E36 M3, 108 ronden;
Divisie 3: Braams/ Verschuur,
Renault Clio Sport, 115 ronden;
Divisie 4: Kool/ Cornelissen/
De Kleijn, BMW 123d, 110 ronden.

Stand kampioenschap:

1. M. Braams/ S. Verschuur, 56
punten
2. René Steenmetz/ Ruud
Steenmetz, 48 punten
3. Kool/ Cornelissen, 46 punten

Het winnende team van de 4 uursrace 2011
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SV Zandvoort niet
opgewassen tegen Overbos
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag een 0-2 nederlaag
geleden tegen het Hoofddorpse Overbos. De gasten, die
net als Zandvoort aanspraak maken op de tweede periodetitel, konden beter omgaan met de ongemakken van de
dag, een behoorlijk strakke wind.

Michel de Haan wordt flink op de huid gezeten

Zandvoort begon, bijna als
te doen gebruikelijk, met
een niet voltallige selectie.
Onder andere was keeper
Boy de Vet, naar verluid wegens ziekte, niet aanwezig
en was Ronald Kaales net
terug van wintersport. Een
positief geluid is dat Nigel
Berg, die aan het einde van

het vorige seizoen vertrok
uit Zandvoort naar KHFC,
weer terug is op het eigen
nest. Hij is door de KNVB per
1 februari speelgerechtigd
verklaard bij onze plaatsgenoten.
Zandvoort had het moeilijk
zaterdag. Niet alleen speelde

de straffe wind een hoofdrol
maar ook het onvermogen
om de bal in de ploeg te houden, bij tegenwind laag en
zo kort mogelijk, was debet
aan een niet al te beste wedstrijd van SV Zandvoort. Het
was dan ook niet verwonderlijk dat de aanvoerder
van de gasten, Jaap de Groot,
voor de eerste treffer van de
wedstrijd zorgde. Toen ook
nog eens Maarten Wels voor
de 0-2 zorgde werd al snel
duidelijk dat Zandvoort deze
zaterdag niet tegen Overbos
opgewassen was.
Komende zaterdag speelt
het vlaggenschip van SV
Zandvoort in het oude Haar
lemstadion tegen Haarlem/
Kennemerland, dat afgelopen zaterdag bij AFC met 4-0
een pak op de broek kreeg.
Overige uitlagen West 1, 2e
klasse A: Aalsmeer – DVVA:
2-3; TOB – Amstelveen: 1-5;
Hellas Sport – Monnicken
dam: 0-1; Jong Hercules –
Voorland: 2-1 en ZOB – Cas
tricum: 2-1.

Bezoek ook eens onze website:
www.sportinzandvoort.nl

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor
K. Willemse
Albatros
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Belastingadvies Dini
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café de Klikspaan
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chocoladehuis Willemsen

Circus Zandvoort
Club Nautique
De Haven van Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Grand Café
Restaurant XL
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Harocamo
Hugoos
La Bonbonnière
La Fontanella
Onel Window Dressings
Pesce Fresco

Phoenix bco
Pluspunt
Provincie
Noord-Holland
Rode Kruis afd. Zandvoort
Sea Optiek
Tennisclub Zandvoort
Uitvaartcentrum
Haarlem
Valk Glas in lood studio
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
Wapen van Zandvoort,
eten en drinken…
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

Actueel

5

Courant
11

Kies 2 maart voor
een Zandvoortse
kandidaat

Cultuur

Zie onze advertentie op de achterpagina

15

Expositie van
Roland van
Tetterode

Plus

Konijnen in de
Zandvoortse
fauna

Lik-op-stukbeleid voor veilig uitgaan in Zandvoort
De laatste tijd is agressie in het Zandvoortse uitgaansleven toegenomen. Groepen

jongeren uit Zandvoort, de regio en elders uit het land verpesten de sfeer. Hun gedrag
heeft er toe geleid dat niet alleen bezoekers maar ook de horecaondernemers zich niet

meer veilig voelen. Vorig week hebben verschillende partijen overleg gevoerd waarna er
harde maatregelen zijn aangekondigd.

de politiecapaciteit verdubbeld, van 4 naar 8 agenten
en in de zomer meer. Pleegt
iemand een strafbaar feit
dan wordt hij of zij direct
opgepakt en naar een cel in
het Haarlemse politiebureau
gebracht. Pas de volgende
dag vindt de administratieve
afhandeling, zoals een proces verbaal, op het bureau
plaats.” Maar er zijn nog
meer huisregels.

Gesloten front

Overleg tussen (vlnr.) Raymond van Duijn namens de Zandvoortse horeca, teamchef Fons Sarneel van
politie Kennemerland en burgemeester Niek Meijer

door Nel Kerkman

Zondag 20 februari 2011

Dudok Kwartet

Haydn – Prokofiev – Beethoven
Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)

Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

De Mannetjes
Uitgaansleven krijgt
Lik-op-stukbeleid

‘Daar ging een hele tijd
van “Lip-op-stukbijten”
aan vooraf zeker!’

Uit een toename van het
aantal meldingen en klachten van bewoners en ondernemers, gemeentelijke
en politiewaarnemingen
is in het centrum, vooral in
de Haltestraat, een grimmige sfeer in het uitgaansleven geconstateerd. In een
gezamenlijk overleg van de
horecaondernemers met
burgemeester Niek Meijer,
voorzitter van Koninklijke
Horeca Nederland afd.

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Zandvoort Raymond van
Duijn en de teamchef politie
Kennemerland Fons Sarneel
zijn er harde maatregelen
aangekondigd om het stappen in Zandvoort weer veiliger en gezelliger te maken.

Meer politie

Volgens Meijer is het agressieve gedrag niet meer te tolereren: “In Zandvoort moet
je gezellig en ontspannen
kunnen uitgaan. Daarom is
er breeduit met politie, gemeente en horeca een plan
van aanpak besproken. Voor
de komende maanden wordt
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Zowel de horeca als de gemeente hebben gebiedsontzeggingen afgesproken.
Iemand die zich heeft misdragen in de horeca, mag
voor een bepaalde periode
in geen enkele horecagelegenheid meer naar binnen.
De gemeente gaat nog een
stapje verder en bepaalt dat
daarnaast het gehele centrum verboden gebied is.
Dus ook de openbare ruimte.
De namen van de personen
die een privaat- dan wel bestuursrechtelijke gebiedsontzegging hebben gekregen, worden actief tussen
alle partijen gedeeld, zodat
de politie deze personen ook
kan aanpakken indien zij zich
hier niet aan houden.

vervolg op pagina 3

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.

Sport

Net geen
winst voor
Basketbalsters

Schenking € 950.000
voor ecoduct

Bedrijv
Ondern
Bedrijf
Ondern
Vacatu
Evenem
En nog

De Nationale Postcode Loterij heeft vorige week woensdag maar liefst € 950.000 geschonken aan National Park
Zuid-Kennemerland. Het geld is bedoeld voor het ecoduct

dat het park moet verbinden met de Amsterdamse
Waterleidingduinen (AWD).

€ 950.000 voor het ecoduct | Foto: Roy Beusker

Met deze bijdrage is de begroting voor een verbindend
ecoduct tussen de AWD en
Park Zuid-Kennemerlaand
rond en kan gestart worden met de bouw van de
natuurbrug. Door het verbinden van de beide beschermde gebieden ontstaat een natuurgebied
van 8.000 hectare. Het
ecoduct is een belangrijke schakel voor de realisatie van de Ecologische

Hoofdstruc tuur (EHS).
Juist in de tijd dat de verbindingen in Ecologische
Hoofdstructuur onder druk
staan, heeft de Postcode
Loterij graag geholpen om
deze belangrijke verbinding
te realiseren. Naast de bijdrage van de Postcode Loterij
financieren de Europese
Gemeenschap, de provincie
Noord-Holland, de gemeente
Amsterdam en PWN samen
dit ecoduct.

Ook zo benieuwd naar de
nieuwe brandweerkazerne? Kom dan naar
de presentatie op 3 maart tijdens
de commissievergadering. Kijk op pagina 21
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Waar mensen mensen zijn
die elkaar verstaan
waar liefde liefde is
daarheen wil ik gaan.
Op 10 februari is in alle rust van ons heengegaan,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Reinetta Petronella
de Buijzer - Cobussen
Netty

Op 91-jarige leeftijd is rustig en kalm van ons
heengegaan onze lieve mam, oma, grootoma en tante

Mina Clowting - Benjamens
roepnaam Miep en koosnaam oma Beppie
Aan een enerverend leven is een einde gekomen.
Het kaarsje is langzaam opgebrand.
Zij is niet gespaard in haar leven voor groot verdriet.
Zij stierf in het bijzijn van haar dochter en in de armen
van haar kleindochter, die haar verzorgde op dat moment.
Hans †
Marina Isa †
Mary en Paul
Annemiek en Rob
Mathijs
Sandra en Kees
		 Kevin, Milan, Renzo
Nichten en neven

Hoofddorp,
10 februari 2011
Marija en Sultan
Sabiha en Nadir
Sohail
Soraya en Ashraf
Netty en Karel
Carolien en Roald
Marieke en Johan
Wimbart en Annemieke
Anick en Michiel
Sven en Jessie

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

Achter tranen van verdriet
Schuilt de glimlach van herinnering

Rob, Annemieke en Mathijs

Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
in de ontvangkamer van het crematorium.

“De mensen zeggen, de tijd vliegt voorbij,
maar ‘t is de tijd die blijft en het zijn de mensen die voorbij gaan.”
Met dankbare herinneringen aan alles wat zij voor ons is geweest,
geven wij kennis van het heengaan van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en oma-oma

Maria Voswijk - van de Horst
- Ries -

Nooit klagend, nooit vragend.
Haar lasten in stilte dragend.
Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Intens verdrietig zijn wij door het overlijden van mijn vrouw,onze
moeder, oma en vriendin

Catharina Bernardina Maria Keur ~ Franssen
Tineke
Bub

weduwe van Hendrik Voswijk
30 maart 1922

Jacqueline en Peter
Vincent, Steven

9 februari 2011

Tom en Cindy
Jesse Dylan, Melanie Charmaine

Myrna en David
Pierre en Tineke
Kees en Marja
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
P.J. Voswijk
Beukenlaan 34
1676 GT Twisk
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
2

† 9 februari 2011

* 20 januari 1941

Amsterdam, 15 april 1954

Zandvoort, 12 februari 2011

Sylvia Vooijs - Buis
Ferry en Ellen
Milan
Romana
Marisstraat 2
2042 AK Zandvoort
Jan is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort,
Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar gelegenheid is tot afscheid
nemen en condoleren op woensdag 16 februari van 19.00 tot
19.45 uur.

Wij zullen Jan daarna in besloten kring begraven in Rijnsburg.

Met grote verslagenheid geven wij kennis,
dat na een kortstondig ziekbed is overleden,
onze collega en vriend

Jan Vooijs

Dag lieve oma

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag
17 februari om 13.30 uur in de aula van crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.

Jan Vooijs

Wij zullen afscheid van Jan nemen op donderdag 17 februari
om 13.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats Zandvoort, eveneens gelegen aan de Tollensstraat 67.
Aansluitend willen wij in de ontvangkamer van de begraafplaats
een gezamenlijke toost met u uitbrengen.

Zandvoort, 9 februari 2011
Correspondentieadres:
Familie Willemsen
Tolweg 5
2042 EJ Zandvoort

en alle 9 achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
W.B. de Buijzer
Schoutenstraat 12
2041 KV Zandvoort

Met een hart vol verdriet, dankbaar voor alle liefde, zorg en wijsheid
die wij van mijn liefhebbende man, onze vader, schoonvader
en opa hebben mogen ontvangen, nemen wij veel te vroeg
afscheid van een krachtig man

sinds 1980 weduwe van Henry Isaac Clowting

sinds 2000 weduwe van Willem de Buijzer
Amsterdam,
8 december 1925

“Rekken en erbij blijven”

Boudewijn
Mark
Michelle
Flemingstraat 22
2041 VH Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
woensdag 16 februari in het crematorium
Westerveld te Driehuis.

Hij mocht slechts 56 jaar oud worden.
Jan heeft 15 jaar deel uitgemaakt van ons team en
heeft daarbij een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzondere man……
Directie en medewerkers
Bud Holland BV
Maasdijk

De vele lieve kaarten, telefoontjes en de overweldigende
belangstelling die ik bij de toost op

Jan
mocht ontvangen, hebben mij een enorme steun gegeven
om zonder hem door te kunnen gaan.
Ik ben er trots op dat hij zo geliefd was.
Mijn oprechte dank,
Marg Wever
Zandvoort, februari 2011

februari
19 Circuit Short-Rally - met vocaliste Simone Honijk.
Café Oomstee, aanvang 20.00 uur

20 Classic Concerts - met het Dudok strijkkwartet.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

20 Hollandse muziekmiddag - In Het Wapen van
Zandvoort, aanvang 15.00 uur

20 Rommelmarkt - De Krocht, 10.00 tot 16.00 uur
23 Expositie Van Tetterode - ‘De Wonderlijke Wereld
van Roland van Tetterode’. 40 jaar tekeningen, grafiek en
schilderijen. Zandvoorts Museum, t/m 10 april

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

burgerlijke stand
5 februari - 11 februari 2011
Geboren:

Jesper Franciscus Petrus, zoon van: Klijn, Gerard en: Bodewus,
Leoni Sophia Maria.
Eveline Hendrikje, dochter van: Porienski, Clovis en: Botman,
Martine.

Gehuwd:

van der Valk, Johannes Hendricus en : Rodriguez Bonilla,
Isabel.

Overleden:

van Doorn, Boudewijn Manfred, oud 65 jaar.
de Haan, Jeroen, oud 55 jaar.
van Zelf, Catharina Johanna, oud 100 jaar.
Koper geb. Vink, Johanna Geertruida, oud 86 jaar.
van Putten geb. Mulder, Josephina Catharina, oud 83 jaar.
Mink, Adriana, oud 60 jaar.
Clowting geb. Benjamens, Mina, oud 91 jaar.

cartoon

Positief nieuws over gewonde
medewerkster gemeente Zandvoort
Er is goed nieuws te melden over de medewerkster
van de gemeente Zandvoort die op 18 oktober vorig

jaar levensgevaarlijk gewond is geraakt nadat zij was
aangevallen met een bijl. Na een lange periode in het
ziekenhuis is ze nu volop aan het revalideren.
De vrouw herstelt boven verwachting goed maar heeft
zowel mentaal als fysiek
nog een lange weg te gaan,
zo meldt de gemeente. Ze
heeft veel positieve energie

en wordt nog altijd goed gesteund door haar familie. De
aandacht die ze heeft gekregen in de vorm van kaarten
en cadeautjes van collega’s
en dorpsgenoten geeft haar

veel steun en kracht en ze
wil hiervoor iedereen hartelijk bedanken. In alle rust
wil ze langzaamaan de draad
van haar leven weer op gaan
pakken en ze hoopt dat dit
ook gerespecteerd wordt.
Zandvoortse inwoners die
haar nog een hart onder de
riem willen steken kunnen
een kaartje afgeven bij de receptie van het gemeentehuis
in de Centrale Balie.

Jaap Bond bij Goedemorgen Zandvoort
Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) zal komende zaterdag,
19 februari, te gast zijn bij Goedemorgen Zandvoort. Het

is de aftrap voor de verkiezingscampagne van de christen
democraten in Noord-Holland.
Het live-programma van
lokale radiozender ZFM
wordt iedere zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur vanuit hotel Hoogland uitgezonden. Komende zaterdag
komt Bond, met onder ander Toerisme en Vrije tijd en
Economische Zaken in portefeuille, tussen 10.00 en 10.30
uur aan het woord.

Bond is de lijsttrekker voor
zijn partij, het CDA, tijdens
de komende verkiezingen
voor de Provinciale Staten.
Hij wordt tijdens het interview voor ZFM ondervraagd
door de Zandvoortse fractievoorzitter van het CDA
Gijs de Roode, die bijgestaan
wordt door de presentatoren
Don de Grebber en Richard

Buitenhek. De thema’s waarover de gedeputeerde zal
worden ondervraagd zijn:
toerisme, bereikbaar van
Zandvoort, economie en
zorg. U bent van harte uitgenodigd om te kijken hoe
radio gemaakt wordt. Hotel
Hoogland is gelegen aan de
voet van de watertoren.
ZFM is te beluisteren via de
kabel op 140.5 en op 106.9
FM in de vrije ether. Tevens
heeft ZFM Tekst TV, televisiekanaal 45, het geluid van
ZFM als achtergrondgeluid.

vervolg - pagina 1
Golfbeweging

Hoewel in 2008 in Zandvoort
voor de Kwaliteitsmeter
Veilig Uitgaan (KVU) werd
besloten en dit beleid in
2009 extra onderstreept
werd met het plaatsen van
gedragsborden met de 7
huisregels, is het irritante
gedrag met zelfs geweldsincidenten gestegen. De toename van onveiligheid is een
golfbeweging, soms is het
redelijk rustig maar het kan
ook zonder meer escaleren.
Daarom is inspanning van
alle partijen hard nodig om
de bezoekers en de bewoners van het centrum weer
een veilig gevoel te geven.
De horeca, de gemeente en
de politie hebben afgesproken om voortaan wekelijks

bijeen te komen om de actuele zaken met elkaar af te
stemmen. Speciaal voor de
horecaondernemers is er een
apart CIE- klachtennummer
ingesteld, waar de komende
twee maanden op basis van
anonimiteit informatie kan

worden doorgegeven over
zaken die zich in de horeca
afspelen. Heeft u als burger
informatie of een klacht, dan
kunt u bellen met 09008844 (wel politie, geen nood)
en bij nood 112 en aangifte
doen op naam.

Door het hele centrum staan borden met ‘huisregels’

column

Wegwerkers
Blij worden we er niet van, die
felgele container. Al maandenlang staat hij voor ons huis.
Het belemmert behoorlijk ons
uitzicht aan alle kanten.Voor de
wegwerkzaamheden aan de
kruising Hogeweg/Gerkestraat
is een opslag nodig. Dat gevaarte staat vlak voor ons neus. Heb
zuslief al gevraagd om er een
zeegezicht op te schilderen.
Lijkt het net of we aan de boulevard wonen. “Van mij mag
je”, grijnsde een van de vrolijke wegwerkers. Ik polste gekscherend hoe hij erover dacht.
Positief dus! Hij zwaait zo nu en
dan vriendelijk naar me als ik
aan mijn bureau zit.
Petje af trouwens voor die
mannen. Vroeg in de ochtend,
07.00 uur, hoor ik de nu al bekende geluiden. Gebonk van
de graafmachine. Kletteren
van stenen die neer worden
gesmeten. Ook de radio wordt
bij het krieken van de dag al
aangezet. En het gebrom van
een of andere aggregaat. Dat
ging werkelijk dag en nacht
door. Maar dat is nu afgelopen.
De werkzaamheden schuiven
nu richting Hogeweg.
Nogmaals, petje af voor die lui.
In regen, sneeuw, kou en wind
werken ze door. In hun felgekleurde werkpakken zijn het net
stripfiguren. Goed beschermd
tegen weer en wind. Altijd in
voor een grap of opmerking.
Enkelen van hen graven grote
gaten, metselen putten voor
de riolering. Graafmachines
zorgen voor nog meer zandverplaatsing. Anderen zijn bezig met de bestrating. Liggen
de hele dag op de knieën.“Koud
he?”, riep ik tijdens een gure
sneeuwbui tegen een paar
hardwerkende bikkels. “Had je
maar een vak moeten leren”,
grapt één van de mannen.
Nou, voor mij is het een vak. We
mogen met zijn allen best wat
meer respect tonen voor alle
wegwerkers. Daar mankeert het nog weleens
aan in Nederland! En die
container? Ach, ooit zal
die ook wel weer eens
verdwijnen.

Lienke Brugman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
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kerkdiensten -

a.s. zondag

Dierenartsenpraktijk

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mevr. M. Bijl uit Beverwijk
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. M. Wassenaar
www.aap-parochies.nl

Glas in lood ramen
Gebrandschilderd glas
Gezandstraald glas

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Ook voor Zandvoortse taferelen in gebrandschilderd glas
Donkere Spaarne 14 zwart - Haarlem

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor D. Duijves

Tel. 023-53 11 330

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Wij bedanken:
Pesce Fresco – Klaas Koper
Zandvoortse Courant – keuken en bediening van XL

Bemesting voor
gazon en border

voor een geweldig succes van de Vischlopers menu-avond!
Max, Grand café XL
Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

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

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort
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Tel.023-5717580

Aanstaande vrijdag 18 februari
gaan wij weer open
Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.
Graag tot ziens, fam. Boom

Deze week:
Driegangen proeverij
van onze nieuwe kaart
voor € 27,50 p.p.

Tijdelijk telefoonnummer:
06-81896646

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

€10,50

Krant niet ontvangen?
4

Vanaf vrijdag 18 februari
zijn wij weer geopend
voor ontbijt, lunch en diner
en bent u dus weer
van harte welkom

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Partij voor de Dieren wil
deugdelijk hek en intreedplaatsen
Op dinsdag 15 februari organiseerde de Partij voor de Die-

ren een persexcursie in de Amsterdamse Waterleidingdui-

nen (AWD). De Zandvoortse Courant liep mee en noteerde
de standpunten.

Via een ‘intreedplaats’ herten weer terugspringen het duingebied in
| Beeld: Aga Rietdijk

door Jolanda Meier-Koning
Volgens de laatste tellingen
leven in de AWD zo’n 1200
damherten. Hier genieten
ruim 800.000 bezoekers
per jaar van, een belangrijk
economisch aspect. Buiten
het duingebied veroorzaken de herten overlast.
Ongelukken en vernielingen
geven reden tot discussie.
Het door de Provincie goedgekeurde faunabeheerplan
streeft naar nul aanrijdingen en landbouwschade.
Populatieregulatie door afschot wordt bij gebrek aan
bewezen alternatieven aangeraden.
De Partij voor de Dieren
vindt afschieten van damherten “te gek voor woor-

den”. Zij pleit voor een goede
afrastering om het gehele
gebied, maar ook voor zogenoemde ‘intreedplaatsen’
voor herten die buitengesloten zijn geraakt. Dit is een
‘opstap’ aan de buitenkant
van het hek waardoor de
herten wel de duinen in
kunnen, maar er niet meer
uit. Dit voorkomt paniek en
stress bij de beesten. Het
vermoeden bestaat namelijk dat een deel van de damherten die op de openbare
weg worden gesignaleerd,
niet uit de AWD komen. Er
is immers een open verbinding met het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland waar
slechts lage hekken staan.
Ecoloog Dennis Lammerts
ma van Alterra Wageningen

University, gespecialiseerd
in in het wild levende hoefdieren, legde uit dat alleen
100% inrasteren de overlast kan voorkomen. Opties
om de populatie te reduceren zoals predatoren (bijv.
wolven) en anticonceptie
blijken na onderzoek geen
afdoende oplossing.
Aan de rand van Zandvoort
wordt momenteel gewerkt
aan een hek dat bijna doorloopt tot aan het strand. Dit
hek vertoont de nodige hiaten. Een hoogte van 2,4 meter is nodig, maar door duinvorming naast het hek is het
op diverse plaatsen te laag.
Ook vertoont het hek grote
openingen aan de bovenkant waar herten doorheen
kunnen springen. Er is dus
nog veel ruimte voor verbetering. Peter van Poelgeest
(PvdD): “Een hek plaatsen
en tegelijkertijd afschieten
is niet logisch; we kunnen
beter eerst de effecten van
deugdelijke afrastering afwachten.”
Ervaringsdeskundige Roel
Opbroek vreest dat populatieregulatie door afschot
niet alleen het aantal damherten reduceert maar
ook het aantal bezoekers.
“Tijdens een wandeling in
het AWD kom je nu regelmatig een damhert tegen,
mede hierdoor is dit gebied
voor zoveel mensen zo aantrekkelijk”, aldus Opbroek.

En hij sleepte zich door het ZAND VOORT…
“SCHOON!?” Vroeg de een. “Hoe bedoel je ‘schoon’ sprak de ander;
…..” Nu nog niet, maar we zijn bezig, binnenkort is alles weer zandvrij…..” De storm van enkele weken geleden heeft weer behoorlijk
wat zand in ons dorp neer doen dwarrelen. Met name in het gebied vlakbij zee is het nodige terecht gekomen. Sinds vorige week
wordt met man en macht gewerkt om de boel schoon te krijgen.
In feite gebeurt hier in het groot wat wij als individu ook steeds
doen: als er zand of afval in ons gebiedje ligt, ruimen we het ook zo
snel mogelijk op, ook al is het “zomaar komen aanwaaien”, toch?
Op deze manier zijn we met z’n allen op een zinvolle manier bezig
met ZANDVOORT SCHOON!?

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Vast in de bocht

Vorige week ontstond er
op de Grote Krocht een
verkeersopstopping door
een vrachtwagencombinatie die zich vast reed in
de bocht naar de Cornelis
Slegersstraat. De chauffeur
had zich op de breedte van
het nauwe straatje verkeken en was pardoes linksaf
geslagen, met alle gevolgen
van dien. Een oplettende
lezer van de Zandvoortse
Courant stuurde bijgaande
foto naar de redactie maar
vergat helaas te vermelden
hoe het is afgelopen. Toch
wilden wij u de foto niet
onthouden.

Tweede leven

viljoen Club
Nautique, waar
nu een groot vast
paviljoen staat,
was in het verleden onder meer
eigendom van
de acteur Hans
Boskamp.

Rommelmarkt

Komende zondag 20 februari wordt de tweede
Zandvoortse rommelmarkt
van deze winter gehouden
in De Krocht. Op deze markt
worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden, alsmede antiek,
curiosa, sieraden, verzamelingen, boeken, platen/CD's,
etc. Ook zijn er weer enkele
tafels ingedeeld voor een
goed doel. De opbrengst
hiervan is bestemd voor de
stichting Kandy Schools Sri
Lanka uit Heemstede (www.
kandyschools.nl). De markt
is gratis toegankelijk en geopend van 10.00 tot 16.00
uur. De bar van De Krocht zal
de hele dag geopend zijn voor
koffie, drankjes
en broodjes.

Goede
doelen bingo

Het oude houten strandpaviljoen van Club Nautique
(23) krijgt iets zuidelijker een tweede leven bij
Today@Twelve van Gregory
en Susan. De afgelopen dagen werd het bijna 50 jaar
oude en goed onderhouden paviljoen opgebouwd,
waarbij gretig gebruik
werd gemaakt van de kennis van de oude eigenaren
Maarten Keislair en Werner
Coenraad. Het oude pa-

Vrijdag 18 februari organiseert
de evenementencommissie St.
Agatha Parochie
Zandvoort haar
jaarlijkse bingoavond met loterij. De opbrengst gaat naar vier goede
doelen; naar de voedselbank
Zandvoort, het kindertehuis
in Lajinha Brazilië, projecten
van Jeroen Bluijs in Uganda
en voor verzendkosten per
boot van 16 dozen met medische materialen voor het
kindertehuis ‘Kiba Home’
en een ziekenhuis in de omgeving waar Jeroen Bluijs
woont en werkt. De bingo
is in de Agatha kerk aan de

Grote Krocht, de deur is
om 19.30 uur geopend, de
bingo begint om 20.00 uur
met als afsluiter nog een
loterij.

Muurschildering

De eigenaar van het vroegere gebouw van Dolfirma
nodigt kunstenaars uit om
de muren te beschilderen.
Vorig jaar zijn de muren bij
het Van Fenemaplein onder
leiding van Hilly Jansen en
met vrijwillige medewerking van vele kunstenaars
opgefleurd met schitterende panelen. In het
voorjaar wil kunstenaar
Emilio Corzo zijn bijdrage
leveren aan een kleurrijke
uitstraling van Zandvoort.
Wethouder Wilfred Tates
en de projectleider van
de Middenboulevard gaven hun fiat om de lelijke
muur te beschilderen. Zo
krijgt het gebied steeds
meer een creatief en kleurig aanzien.

Winkeldiefstal

Tegenwoordig is agressief
gedrag niet alleen op straat
maar het gebeurt ook in de
winkels. Voor de 2de keer
vindt op 7 maart een training winkeldiefstal plaats
voor ondernemers eventueel samen met hun werknemers. In de training leren
cursisten hoe ze om moeten gaan met overvallen,
met agressie in de zaak en
wat je kunt doen om een
overval te voorkomen. Een
deskundige trainer werkt
onder andere met rollenspellen tussen een professionele acteur en een
cursist. De nieuwe cursus
wordt gegeven van 19.00
tot 22.00 uur in het politiebureau op de Hogeweg
en is gratis! Aanmelden via
info@rpckennemerland.nl
of bij de bedrijfscontactfunctionaris Hilly Jansen
via h.jansen@zandvoort.nl.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Word ook bekend als ondernemer in Zandvo
DAK – LOOD – EN ZINKWERK

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.

Bitumineuze dakbedekkingen
Pannen daken
Shingle daken
Zinken en koperen daken
Dakterrassen
Dakisolatie

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

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.
w
nieu
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

Goot vernieuwing en reparatie
Koper en zinkwerk
Loodwerkzaamheden
Hemelwater afvoeren
Stormschade en onderhoud

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...
Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

Schrijf u nu in
voor onze

Nieuwsbrief!

Een revolutionaire vermindering van huidveroudering.

Zandvoort in Bedrijf.nl voor
een ondernemend
Zandv
Tennissen
in Zandvoort

BAR BATTLE 2011

De stamgasten
ZIB - ZIB-20101027-1.indd 1

ORGANISEREN

EEN
HOLLANDS
FEESIE
DONDERDAG 24 FEBRUARI
V.A. 20.00 UUR
BIJ

LAUREL & HARDY
GOEDE DOEL : A SISTERS HOPE
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Tennisclub Zandvoort bestaat dit jaar 60 jaar.
Daarom deze jubileum aanbieding! Onbeperkt tennissen
(lidmaatschap en entreegeld) en daarnaast 10 lessen in groepsverband
voor de speciale prijs van € 300,-. Aanbieding geldig voor iedereen
vanaf 18 jaar en zolang er plaats beschikbaar is. (Reageer snel)
We zouden het leuk vinden om samen met jou, tijdens onze feestavond
aan het einde van het seizoen, te toosten en terug te blikken op
een sportief seizoen.
Aanmelden en/of meer informatie kunt u verkrijgen
door een e-mail te sturen aan: saskiajansen@zonnet.nl

Zandvoortse stem op Provinciale Staten-verkiezing
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Taart voor vrijwilligers

Op 2 maart aanstaande staan de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Nederland op de agenda.

Afgelopen vrijdagmiddag was gedeputeerde Laila Dries-

De Zandvoortse Courant stelt ze graag aan u voor.

VVD-fractie, overhandigde zij namens haar partij een taart

Op de kieslijst van de provincie Noord-Holland staan ook een paar Zandvoortse politici op een verkiesbare plaats.

Het zijn de gemeenteraadsleden Bruno Bouberg Wilson (OPZ) en

Zandvoortse buitengewoon commissielid Cees van Deursen (GL)

Jerry Kramer (VVD). Bouberg Wilson staat op de kieslijst voor de

staat op de kieslijst voor zijn partij maar op een zeer onwaar-

Ouderenpartij Noord-Holland op plaats 2 en Kramer voor de VVD

schijnlijk verkiesbare plaats, hetgeen niet inhoud dat u niet op

op plaats 18. Gezien de huidige politieke situatie in Nederland

hem zou moeten stemmen. Hieronder stellen Bruno Bouberg

en het huidige aantal zetels van de VVD in de Noord-Hollandse

Wilson, die al van het werk voor de Provinciale Staten geproefd

Staten (13), maakt ook laatstgenoemde zeker een kans. Ook het

heeft, en Jerry Kramer zichzelf voor:

sen (VVD) in Zandvoort. Op voorspraak van de Zandvoortse
aan de organisatie van Culinair Zandvoort.

Laila Driessen overhandigt Nelly Lemmens een taart

Bruno Bouberg Wilson, Ouderenpartij N-H, lijst 11, plaats 2

Bruno Bouberg Wilson

Mijn naam is Bruno Bouberg
Wilson. Ik kwam op mijn 8e
naar Zandvoort en woon
hier nu inmiddels 58 jaar.
Nadat ik als zelfstandig ondernemer met mijn werk
stopte, koos ik voor de gemeentelijke politiek en bewust voor een lokale partij:
de Ouderen Partij Zandvoort
(OPZ). Sinds 2006 ben ik
O PZ - g e m e e nt e ra a d s l i d
in deze gemeente. Bij de
Statenverkiezingen in 2007
vroeg de Ouderenpartij
Noord-Holland mij hen,
eerst als kandidaat en
daarna als actief lid van de
fractie, te steunen.
Sinds 2007 ben ik de vaste
vertegenwoordiger in de
Statencommissie Wegen,
Verkeer en Vervoer en tevens ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Ruimtelijke Ordening,
Grondbeleid en Zeehavens.
Twee commissies die heel
kenmerkend zijn voor wat de
provincie doet. Want weginfrastructuur, vaarwegen en
openbaar vervoer alsmede
ruimtelijke ordening, de
provinciale structuurvisie
en coördinatie van woningbouwprogramma’s zijn bij
uitstek zaken waar burgers,

al realiseren zij zich dat misschien niet, vaak dagelijks
mee te maken hebben.
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 graag zowel in onze
gemeente als in onze provincie actief inzetten opdat
ook daarvan het resultaat
meer is dan… ?
Een belangrijke reden om
op een partij die “wil besturen met hart voor ouderen”
te stemmen ligt in het belang om op te komen voor
groeperingen die nogal
eens een speelbal van de
omstandigheden zijn. Toen
jongeren moeilijk aan de
slag kwamen moesten ouderen vroeg met pensioen,
nu moeten zij vooral langer
blijven werken. Er wordt
nogal gemakkelijk over hen
maar niet mét hen beslist.
Een goede reden om op 2
maart op de Ouderenpartij
NH, lijst 11 te stemmen.
Mocht u op een dorpsgenoot willen stemmen: ik sta
op plaats twee..!

Jerry Kramer, VVD, lijst 1, plaats 18

Jerry Kramer

De VVD wil zich in NoordHolland sterk maken voor een
betere bereikbaarheid, een
sterkere economie en een fijne leefomgeving. Het is in het
belang van Zandvoort, dat de
provincie onze gemeente als
recreatieve spil blijft zien in
de Amsterdamse metropoolregio. Zandvoort heeft de
ambities om Parel aan Zee te
worden. In de afgelopen jaren
dat ik hier raadslid was, heb
ik gemerkt dat deze ambitie
veel druk legt op de gemeentelijke organisatie en plannen
niet of nauwelijks tot uitvoering worden gebracht. De provincie heeft de middelen en
capaciteit om Zandvoort dat
laatste zetje te geven.
In politiek land ben ik een
jonge VVD’er, die zich wil inzetten voor die onderwerpen,
waar de VVD zich sterk voor
maakt. Investeren in mobiliteit, bijvoorbeeld aanleg van
wegen, waarbij ik voor onze
regio de oost-westverbinding
op de agenda wil zetten.
Versterking van de economie
in Noord-Holland, waarbij er
meer ruimte komt voor het
toerisme. Het verbeteren van
het vestigingsklimaat door de
realisatie van nieuwe toeristi-

sche faciliteiten is voor onze
gemeente van belang.
De vergunning van de provincie voor meer geluidsdagen
op het circuit geeft ruimte
om meer internationale evenementen te organiseren in
Zandvoort. Het huisvesten
van onze gasten gebeurt nu
in veelal oude accommodaties, die niet meer voldoen
aan de eisen die je mag verwachten van een badplaats
met ambities.

De VVD maakt er een traditie van om eens per jaar vrijwilligers in het zonnetje te
zetten door middel van het
aanbieden van een taart.
De plaatselijke VVD-fracties
zijn dan leidend. Dit jaar
werden er in Noord-Holland
145 taarten bezorgd. “U hebt
met veel vrijwilligers een
evenement neergezet dat
klinkt als een klok en wij willen u daarvoor bedanken”,
zei Driessen bij het overhandigen van de taart. Eerder
kregen onder andere Marcel

Meijer (Babbelwagen) en
Peter Michalides (Holland
Casinofonds) een taart door
de gedeputeerde aangeboden voor hun vrijwillige en
financiële bijdragen aan de
Zandvoortse samenleving.
De kleine ‘plechtigheid’
werd door de medewerkers
van de organisatie van Culi
nair Zandvoort en plaatselijke kopstukken van de VVD
bijgewoond. Zij lieten zich
de taart, met daarbij een
kopje koffie of thee, goed
smaken.

Het opknappen van de boulevard staat al decennia op de
agenda, en komt maar niet
van de grond. De provincie
heeft een taskforce opgericht
voor de badplaats Zandvoort,
en ook toezeggingen gedaan
om hier te investeren in de
kwaliteit. Dat wil ik graag
bezegelen wanneer ik in de
Provinciale Staten kom. Nononsense beleid, de dagelijkse
dingen goed doen en vooral
plannen tot uitvoering brengen.
Genoeg zaken om mee aan de
slag te gaan dus, in plaats van
ons sterk te maken voor een
verbod op hoofddoekjes in
de bus! Kies voor Zandvoort,
stem Jerry Kramer: VVD, lijst
1, nummer 18.
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Oost west thuis best!
Taoïstische Tai Chi

TM

interne kunsten voor gezondheid

Jan Paul Heemskerk
50 jaar

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

waterstanden
het hele jaar geopend
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en
een unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten,
bedrijfsuitjes, trouwen, recepties en andere feesten.

Eindelijk een echte senior
Start nieuwe beginnersklas
in Zandvoort

Je judomaatjes van Kenamju
Voor reserveringen bel

maandag 28 februari
Jeugdhuis Pr. Kerk, Kerkplein 1
van 9:30 tot 11:30 uur

WEGENS
GROOT SUCCES:

Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie en andere locaties in Nederland:
Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland
Rijksstraatweg 116 – 2022 DE Haarlem
tel. 0238795396 info.midden@taoisttaichi.nl

ONBEPERKT TAPAS ETEN !!!
VOOR € 18,50 pp

www.taoisttaichi.nl

HASTA OTRA !!!

U bent van harte welkom!

IN TAPASBAR PIRIPI, KERKSTRAAT 25

voor info en reserveren: 0235712537/www.piripi.nl

Zandvoortse

Courant
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023 - 571 57 07

Kijk ook eens op www.clubnautique.nl
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Verslag commissie P&C en Raadszaken, d.d. 9 februari

Participatie APV maakte tongen los
De agenda van de commissie Planning & Control was een

samenvoeging van die van deze commissie en de commissie Raadszaken. Omdat er voor de laatste te weinig punten
waren bleek het efficiënter om beide beraadslagingen in-

een te voegen. Dat meldde de plaatsvervangend voorzitter
Gert Jan Bluijs bij aanvang van de vergadering.
De agenda van de commissie
Planning & Control was een
samenvoeging van die van
deze commissie en de commissie Raadszaken. Omdat er
voor de laatste te weinig punten waren bleek het efficiënter om beide beraadslagingen
ineen te voegen. Dat meldde
de plaatsvervangend voorzitter Gert Jan Bluijs bij aanvang
van de vergadering.
Bij agendapunt 4, het vaste
agendapunt voor zaken vanuit college en anderen, legde
burgemeester Niek Meijer uit
wat de die middag gemaakte
afspraken, aangaande het likop-stukbeleid in het uitgaansleven van Zandvoort, zoal inhouden. Elders in deze editie
van de Zandvoortse Courant
vindt u uitgebreide informatie
over deze problematiek.

Kaders participatie
traject APV

In 2010 is de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)
op een aantal punten gewijzigd. Toen is reeds aangegeven dat een nieuw APV-traject
zou worden gestart waarbij
burgers konden participeren.
De raad wordt verzocht vooraf kaders vast te stellen voor
het participatietraject en de
commissie werd verzocht een
advies aan de raad te geven.
Een aantal commissieleden
had een paar vragen voor portefeuillehouder Niek Meijer.
Men wenste meer duidelijkheid over het project. Meijer
zei dat het een pilot is dat door
het ministerie wordt onder-

steund. Volgens hem zijn de
vooruitzichten hierover goed
en heeft hij al eerder met zo
een traject te maken gehad.
Hierdoor heeft hij het gevoel
dat hij wat meer ontspannen
in deze materie zit. Wel wil
hij, omdat het nieuw is, met
kleine pasjes vooruitgang
boeken. “Het is een open proces, iedereen kan meekijken
en het gaat over de hele APV”,
aldus Meijer. Volgens Belinda
Göransson, fractievoorzitter
VVD, zou deze participatie te
ver kunnen gaan, met name
in een aantal specifieke gevallen. Ook Astrid van der Veld
(GBZ) had grote moeite met
het voorstel, mede omdat er
artikelen in zijn opgenomen
die wettelijk verplicht zijn en
waar dus geen sprake kan zijn
van participatie. “Participatie
is goed, maar op een wat
kleinere schaal”, zei zij. Na
een discussie van bijna twee
uur, waarin veelal gehoord
werd dat de kaders niet helder zijn en dat het geen goed
raadsvoorstel zou zijn, kwam
de voorzitter tot de conclusie
dat het voorstel niet rijp is om
direct naar de raad te sturen.
Op voorstel van de partijen
gaat een aangepast voorstel
eerst weer voor discussie naar
de commissie, indien mogelijk
nog voor de raadsvergadering
van 1 maart aanstaande, zodat het dan op de agenda geplaatst kan worden.

Kosten/baten analyse

Het verstrekken van een krediet voor een kosten/baten

analyse over een eventuele
zandsuppletie voor het gebied van de Middenboulevard
werd door Cees van Deursen
(GL) niet als hamerstuk gezien. Hij vindt het zonde om €
20.000 voor zo een onderzoek
te fourneren.

Klassiek pianoconcert in de Bodaan
Activiteitenbegeleidster Ineke Deege van de Stichting de
Bodaan verwelkomde afgelopen zondag twee bevlogen

jonge musici die zich toeleggen op het enorme repertoire
dat geschreven is voor vierhandig pianospel. In de blauwe

zaal werd door ruim vijftig ouderen met toenemend plezier genoten van de enthousiaste inzet van het pianoduo
Adriaens & Van Ojen.

Huisvesting Handhaving

De huisvesting van de gemeentelijke werkeenheid
Handhaving riep opnieuw
enige vragen op. Deze eenheid wordt op dit moment
gehuisvest in het nieuwe
gebouw in het Louis Davids
Carré en dat is op zijn minst
ongelukkig. “Volgens de gemeente is het een administratieve eenheid maar ik kan
mij voorstellen dat mensen
verhaal willen halen en dat
dan naast de bibliotheek en
de school. Nee, dat moet een
gebouw zijn met maatschappelijke functies en daar hoort
de afdeling Handhaving echt
niet bij”, was de mening van
Göransson. Zij vroeg zich
af waarom de units die gebruikt zijn als noodschool,
niet op het terrein van de
remise zijn gezet om daar
de afdeling in te huisvesten.
Het college heeft, bij woorden
van wethouder Gert Toonen,
gemeend in verband met
kostenbesparing de afdeling binnen het Louis Davids
Carré onder te brengen. Wel
is het college het ermee eens
dat dit niet bepaald de ideale plaats is. volgens Toonen
is er een onderzoek gaande
om Handhaving binnen het
raadhuis te huisvesten en hij
hoopt binnen afzienbare tijd
daar meer over te horen. Hij
hoopt, zonder dat hij verantwoordelijk wethouder is maar
slechts vervangend, om in
september vervangende huisvesting te kunnen aanbieden.

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

Pianoduo Hannes Adriaens en Constança van Ojen

Hannes Adriaens en Con
stança van Ojen werkten
in een uur tijd een geweldig klassiek programma af.
Pianowerken van Debussy,

Beethoven, Ravel, Brahms,
Grieg en Scarlatti werden
met verve, talentvol en
schijnbaar moeiteloos gebracht. De Belgische pianist

Adriaens studeerde eerder
aan het conservatorium
van Antwerpen. Pianiste
Van Ojen specialiseert zich
momenteel in kamermuziek
aan het conservatorium van
Utrecht, waar beide pianisten elkaar ook leerden kennen. Momenteel vervolgen
zij samen hun Masterstudie
bij de Italiaanse pianist
Paolo Giacometti.
De beide jonge musici
zetten zich graag in voor
ouderen door naast hun
reguliere concerten en activiteiten ook te spelen
voor de Stichting Muziek In
Huis (SMIH). Deze stichting
brengt professionele muziekensembles en solisten
op de podia van zorgcentra
zoals de Bodaan. De ensembles worden voor deelname
geselecteerd door middel
van een auditie. Zeker is dat
het publiek in de Bodaan
volop heeft kunnen genieten van de twee veelbelovende jonge musici.

Zoekplaatje

door Cor Draijer

bld19973

Het zoekplaatje van week 5 werd geïdentificeerd door Jasperina de Vries-Weber
als een foto van het personeel van de drankenhandel van Brokmeier. De man in
het midden op de 1e rij herkende zij als de heer Brokmeier zelf, de man rechts op de
foto werd door haar herkend als haar overgrootvader Maarten Weber. Haar overgrootvader is vijftig jaar in dienst geweest bij de drankenhandel en de foto moest
volgens haar gemaakt zijn ergens in het midden van de 20’er jaren in de vorige eeuw.
De bevestiging dat het om in ieder geval een Brokmeier ging, kwam van mevrouw
Henriëtte Brokmeier, die de man in het midden op de 1e rij eveneens herkende als
haar grootvader, Ernst Hendrik Brokmeier. Waarbij we nu in ieder geval weten waar
de personen op de foto van waren.

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Ook voor een
weekend bloemetje
Specialist voor al uw bloemwerken.

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

Voor een goede en
prettige voetbehandeling
naar Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid. 06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
L. Paap medische
hulpmiddelen. o.a. Braces,
verbandpantoffels,
decubitus preventie.
Bel voor een afspraak bij
u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur:
maandag 9.00- 12.30
Flemingsstraat 55 (Pluspunt)
.........................................................
Uw auto kopen of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
........................................................
Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
nagelcorrectie en
schimmeldiagnostiek.
Diabetische en reumatische
voet worden vergoed
door zorgverzekering.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
.........................................................
De Bijbel zegt:
De liefde zal nooit
vergaan (1 Corintiers 13:8)
God heeft u lief.
www.gebedzandvoort.nl
06-44820123
........................................................
Te huur gevraagd:
winkel cq. bedrijfspand
in Zandvoort, Haarlem
of omgeving. Ca. 100 m2.
Marc Valk, tel. 06-1340 2304
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ZANDKORRELS

Tevens door u in te vullen:

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

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint met
de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in
via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Te huur: garage
De Ruyterstraat
€ 125,- per mnd.
Tel.: 06-53256274

Cane & Co Furniture
Laatste week!
Finale eindverkoop
De laatste whitewash
tafeltjes (5x) van
€ 159 voor € 39.
Grote Krocht 38. Geopend
di/do/zat van 13 tot 16 uur
.........................................................

Na aanval op mij en
mijn hondje
door een Rottweiler,
getuige en levensredder
van mijn hondje gezocht.
Do. avond 10-2, boulevard.
Meld u zich!?
Tel. 5714917
.........................................................
Hoera Floor Bluys wordt
zaterdag 80 jaar!
Gefeliciteerd namens
je vrouw, kinderen
en kleinkinderen
.........................................................
Zaalruimte nodig?
Voor feest, vergadering,
clubavond.
Sportcafé Zandvoort
- Korver Sporthal
info: Jan Smit 06-54616812
www.sportcafezandvoort.nl
Ook voor catering
op locatie.
.........................................................
Droomtuin?
Bent u toe aan verandering in uw tuin en bent u
op zoek naar een vriendelijke, maar bekwame
vakman? Bel dan
06-41779907 en
vraag naar Ken.
........................................................
Te koop:
2 boeken tropische
volièrevogels (i.g.st.) € 5,-;
4 excl. bladen Flow € 5,-;
14 boeken Agatha Cristie
€ 8,50; ‘Op avontuur in de
natuur’, vol adembenemende kleurenfoto’s, 416 blz.
(i.st.v.nw.) € 8,50.
Tel. 5713509
........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
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C U L T U UR
Sporen uit het verleden
Glas-in-loodraam Kerkpad

Eén van de eerste inwoners die reageerde op de oproep
‘Wie heeft een mooi glas-in-loodraam?’ was Tom de Roode. Hij vertelde dat aan het Kerkpad in de voormalige
drukkerij van Van Petegem in 1957 een groot glas-in-loodraam is geplaatst. De Roode werkte daar als werknemer,
later nam hij samen met zijn broer de drukkerij over.

waarbij aanwezig waren burgemeester Van Fenema,
enkele wethouders, aannemersbedrijf firma Koning en
de Wurf. De bouw van de drukkerij is destijds speciaal
in oud-Zandvoortse stijl opgetrokken om het belang te
onderstrepen van het Kerkpad waar je een mooie kijk
hebt op de Protestantse kerk. Trouwens, het karakteristieke straatje van de Zuidbuurt is door menig schilder
en fotograaf vereeuwigd. Laten we dus zuinig zijn op
deze typische Zandvoortse doorkijkjes met zijn unieke
visserswoningen.

De wonderlijke wereld van
Roland van Tetterode

Na een aantal maanden komt er weer een nieuwe tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. In een overzichts-

tentoonstelling zijn de tekeningen, grafieken en schilderijen van de Zandvoortse kunstenaar Roland van Tetterode te
bezichtigen. Han van Leeuwen, burgemeester van Bever-

wijk en tevens goede vriend van de kunstenaar, opent de
tentoonstelling.

door Nel Kerkman

Vanaf de straatzijde is het raam te bewonderen maar
het resultaat van de afbeelding is mooier vanaf de binnenzijde. De nieuwe eigenaren van de woning waren zo
aardig om van binnenuit een foto te maken.

Kerkpad

Het glas-in-loodraam is gemaakt door glazenier Dick
van der Mije. De gebrandschilderde afbeelding toont
het wapen van Zandvoort met de vissen nog over elkaar
getekend. De sierlijke rand om het gebrandschilderde
wapen is kenmerkend voor het werk van Van der Mije.
Het jaartal 1922-1957 refereert aan de uitbreiding van
de drukkerij. Het was een Zandvoortse aangelegenheid

Muurtekening in de Kerkstraat gemaakt door Van Tetterode

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

Dudok Kwartet bij Classic Concerts
Komende zondagmiddag zal het bekende Dudok Kwartet
een concert in de reeks Kerkpleinconcerten van Classic
Concerts verzorgen. Vanaf 15.00 uur kunt u in de Protestantse kerk aan het Kerkplein genieten van werken van Jozef Haydn, Sergei Prokofjev en Ludwig van Beethoven.

Dudok kwartet | Foto: PR

Willem Dudok, de naamgever van het optredende
kwartet, was een bekende
Nederlandse architect. Ook
was hij een groot muziekliefhebber. Dudok komt uit een
muzikale familie en componeerde in zijn vrije tijd. “Meer
dan aan alle bouwkunstenaars heb ik aan de componisten te danken. Ik voel
diep de gemeenschappelijke
basis van de muziek en de
architectuur: ze ontlenen immers beide haar waarde aan
de juiste maatverhoudingen”,
schreef hij.

Nationaal Jeugdorkest. In de
eerste jaren werd het kwartet
gecoacht door onder anderen
Ferdinand Erblich en Kees
Koelmans. In de zomer van
2005 gaf het Dudok Kwartet
de wereld- en Nederlandse
première van het Concert voor
Strijkkwartet en Orkest van
Julius Röntgen. Zij spelen deze
middag gedeelten uit werken
van Haydn (Strijkkwartet op.
76 no. 1 in G-groot), Profofjev
(Strijkkwartet no. 2 op. 92 ‘Op
Kabardische Thema's') en van
Van Beethoven (Strijkkwartet
op. 127 in Es-groot).

De leden van het Dudok
Kwartet, Judith van Driel (viool), Marleen Wester (viool),
Mark Mulder (altviool) en
David Faber (cello), leerden
elkaar in 2004 kennen bij verschillende orkesten zoals het

Het concert begint om 15.00
uur en de deur van de kerk
gaat om 14.30 uur open. De
entree bedraagt € 5 maar is
gratis voor de ‘Vrienden van
Classic Concerts’ en jaarkaarthouders.

Roland van Tetterode was
leerling aan de Grafische
School in Haarlem (19681971) en vervolgde zijn opleiding in 1972 met een studie
aan de Rietveld Academie
in Amsterdam. Hij woonde
en werkte onder meer in
Parijs, Londen en Venetië.
Momenteel maakt hij vrij
werk en is hij als ‘tekenmeester’ werkzaam op de basisscholen Icarus in Heemstede
en De Zuiderpolder in
Haarlem. Van Tetterode
groeide op in een artistiek
milieu. Zijn vader, Edo van
Tetterode, was een flamboyante persoonlijkheid die in
1962 het ‘Nationaal 1-april
Genootschap’ oprichtte
maar was bovenal bekend
als beeldhouwer.

Kunstwerken

In de denkwereld van Roland
van Tetterode (’54) bestaan
er fietspaden op zee, zijn
gebouwen eetbaar, hebben
sommige mannen hoofden waar pijpen uit groeien en kan men fietsen
op loopfietsen met herenbenen. Zomaar een
greep uit de vele fascinerende hersenspinsels van kunstenaar
Roland van Tetterode,
die de afgelopen 40

jaar zowel op papier als op
doek en in de openbare ruimte van Zandvoort zijn vastgelegd. Het werk van hem komt
men ook regelmatig tegen
in de pers, aan de hand van
politiek getinte prenten die
soms erg controversieel zijn.
Door de humor, originaliteit
en creativiteit in het werk
van Roland van Tetterode,
waarvan het Zandvoorts
Museum een groot deel in
haar bezit heeft, en door het
enthousiasme van kunstenaar Wim Nederlof, ontstond
er een samenwerkingsverband tussen kunstenaar,
kunstliefhebber en museum.
De tentoonstelling is te bezichtigen van 23 februari
t/m 10 april 2011 in het
Zandvoorts Museum.
Voor meer informatie en
openingstijden: www.zandvoortsmuseum.nl
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Smaaq rijp belegen
Heel kilo nu
van € 11,90 voor € 9,90

Hele maand februari voor Pashouders:

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Gratis 2 1/2 kilo patat
bij aankoop van
2 gegrilde kippen voor € 9,90
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Naturana badpakken binnen tot
en met maat 52 D vanaf € 39,95

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

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

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand februari:
10 % korting op gordijnen.
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie tassen van
Bear Design binnen hebben?

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Tel. 023 571 44 10

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Met uw
ZandvoortPas krijgt u

Voor Pashouders
10% korting op de
Harocamo macaroni

10% korting

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

op de ALLERNIEUWSTE
zonnebrillen!!!

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Sneeuw, wind of regen, op vertoon van de Zandvoort Pas brengt
TAXICENTRALE FRED SPRONK u voor een lekker diner naar
MOLLIE & CO, daar krijgt u gratis koffie met een likeurtje en dan
brengt Fred u weer naar huis. Ritprijs heen en weer slechts € 6,50 !!!!!
Deze actie geldt de hele maand februari
Woensdag en donderdag gesloten.
Keuken v.a. 18.00 uur geopend. Haltestraat 75
Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

023-8885588

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

10% korting op onze nieuwe collectie
voor pashouders
Haltestraat 17 B, T 023-5730240

www.autobedrijfzandvoort.nl

Nieuwe
zomercollectie
is binnen

Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

www.blitzkickers.nl

10% korting
op vertoon
van de ZandvoortPas

Aanleg tweede warmte-koude-opslagbron Louis Davids Carré
Op 21 februari wordt gestart met het aanleggen van de tweede
warmte-koude-opslagbron (WKO) ter hoogte van de groenstrook
tussen de Willemstraat en de Kanaalweg. De werkzaamheden zullen, indien de weersomstandigheden gunstig zijn, twee weken
gaan duren.

Het gemeentebestuur van Zandvoort heeft zich ten doel gesteld
de uitstoot van CO2 voor de nieuwe gebouwen in het LDC met
minimaal 20% te verminderen. Energie besparen en het opwekken van energie uit duurzame bronnen, leidt tot minder milieuvervuiling, zoals de zeer schadelijke CO2-uitstoot.

Collectieve klimaatbeheersing

Er is gekozen voor een nieuw systeem van een collectieve
klimaatbeheersing door WKO in plaats van de gebruikelijke
cv-ketels en airconditioning. Hiertoe wordt er een openbronsysteem aangelegd. Het bronsysteem heeft als doel
het onttrekken van koude en warmte uit de ondergrond
en deze te gebruiken voor de verwarming en koeling van
de nieuwbouw in het gebied. De warmte uit de bodem
wordt via warmtepompen omgezet in bruikbare warmte
voor het gebouw. De koude uit de bodem kan rechtstreeks
ingezet worden als koeling daarvoor.

&

Start werkzaamheden

Eind 2010 is de eerste bron geboord op de Prinsesseweg,
ter hoogte van de ingang van het bouwterrein. Komende
maandag wordt gestart met het aanleggen van de
tweede bron, maar de voorbereidende werkzaamheden
beginnen al op 18 februari. Tijdens de werkzaamheden
zijn het trottoir en de groenstrook niet toegankelijk.
Voetgangers worden langs het werk geleid. Het verkeer
ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf
GEBO.

Heden Verleden
Straks verdwijnt er weer een stukje Zandvoort
Nu de volgende fase van de bouw in het Louis Davids Carré (LDC) op het punt

worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. Het ingrijpende

van beginnen staat, zijn de laatste dagen geteld van de 24 voormalige ge-

bouwproject LDC zal een groot deel van het centrum en nabije omgeving een

meentewoningen langs de Prinsesseweg. De woningen zullen binnenkort

heel ander gezicht gaan geven.

1991: Een sloop was in 1991 nog niet aan de orde toen de 24 wo-

1919: 24 nieuwe gemeentewoningen worden ge-

bouwd. Deze woningen worden in de volksmond ‘rug
aan rug woningen’ genoemd omdat de bouw van de 12
huizen in de Prinsesseweg en de 12 in de Koningstraat
authentiek gebouwd zijn en met de achterkanten tegen elkaar een blok vormen.

1920: Bij raadsbesluit juni 1920 wordt de nieuwe

straat aan de zijde van de trambaan met de 12 nieuwe
gemeentewoningen de naam Prinsesseweg gegeven.
De nieuwe bewoners van deze huizen gaan een huur
van fl. 5,00 betalen, het waterverbruik is niet in begrepen.

1921: Er zijn klachten dat er hinderlijke zandverstui-

vingen zijn in de Prinsesseweg. Men verzoekt om
schuttingen te plaatsen.

1923: Kennelijk is de Prinsesseweg nog niet bestraat
en bestaat nog steeds uit een zandweg. Het volgende
berichtje staat in de krant van 1923.

De rug-aan-rugwoningen aan de Prinsesseweg in 1923
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Daar gebeuren
ongelukken van
De Prinsesseweg loopt uit op het zandveld, waar
eenmaal het nieuwe station der E.S.M. zal verrijzen. Als men met den weg niet bekend is, slaat men
aan den Koninginneweg van de Haarlemmerstraat
komende den eersten weg in. Autobestuurders kiezen vaak dien weg hoorden we. Zondagavond reed
een auto in volle vaart den Prinsesseweg en indien
bewoners niet tijdig door luid geroep den chauffeur
attent hadden gemaakt, zou een ongeluk haast onvermijdelijk geweest zijn als de vaart van de auto
in het zand plotseling gestuit was. Een paar witte
paaltjes in den weg achter de dwarsstraat, die van
den Prinsesseweg naar de verlengde Koningstraat
leidt, zouden het gevaar van ongelukken voorkomen.

ningen werden gerenoveerd. De renovatie verliep, tot ongenoegen
van de betrokken bewoners, niet naar wens. De voornaamste
klacht was: “De gemaakte afspraken zijn door de gemeente en
het architectenbureau, zonder dat de bewoners daarin gekend
zijn, niet nagekomen.”

2011: Anno 2011 staan veruit de meeste van de 24 woningen leeg.

Binnenkort zullen ze onder de slopershamer vallen. Het een en
ander staat in de laatste LDC nieuwsbrief d.d. september 2010:
‘De planning is dat AM/Pellikaan in april 2011 zal starten met de
bouwwerkzaamheden voor de bouw van de parkeergarage van
de tweede fase. Na deze werkzaamheden wordt gestart met de
sloop van het Gemeenschapshuis en de vrijgekomen woningen
aan de Prinsesseweg. Op het terrein van deze woningen wordt
een tijdelijke huisvesting van Albert Heijn ingericht inclusief een
nieuw aanvullend parkeerterrein. De bestaande parkeerplaatsen
op het Zwarte Veld blijven behouden voor de buurt. Bekeken zal
worden op welke wijze de extra aan te leggen parkeerplaatsen
voor Albert Heijn buiten openingsuren gebruikt kunnen worden
door bewoners van de Oostbuurt.’

De huidige situatie van de rug-aan-rugwoningen
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Dorpsgenoten

‘Rooidag’ voor wietteelt in
regio Zuid-Kennemerland
door Nel Kerkman

Nina Ojevaar
Mijn dorpsgenoot van deze week, Nina Ojevaar (’65), is een

spontane, gezellige en een zeer doortastende vrouw die
weet wat ze wil. De laatste tijd staat ze regelmatig in de me-

dia vanwege haar betrokkenheid met dieren. Zo trekt zij zich
in het bijzonder het lot aan van de damherten. Daarin staat

vooral centraal de veiligheid voor mens en dier en bovendien

het welzijn van de dieren. Haar liefde voor de natuur is van
kinds af aan altijd aanwezig geweest. Ze groeide op met geit
en en konijnen in de tuin en leerde bewust te kijken naar al-

een zaak en een huis.” De zaak is er gekomen, samen met Marc
waren zij 10 jaar eigenaar van strandtent 12a Skyline. “Je weet
wel, die tent waar de grote houten stoel staat, gemaakt door
Paul v.d. Berg voor de 3e Kunstcircus en 24 uur na plaatsing in
de zee verdween. Later spoelde de stoel aan en de gebroeders
Paap sleepten de stoel naar onze tent, waar hij nog steeds op
het strand staat.” Ook een eigen huis werd gerealiseerd en zo
heeft Nina haar voorgenomen doelen bereikt.

Uitdagingen

Na het strandleven ruilden Marc en Nina het zand in voor bomen.
Al zeven jaar beheren zij de speeltuin met uitspanning in het
les wat groeit en bloeit.
Groenendaalse bos. “Een schitterende locatie die midNina heeft tot aan haar derde jaar in Amsterdam
den in een oud bos van de stichting Groenendaal
gewoond. Samen met haar zusje Francien
staat, en die dit jaar zijn 100-jarig bestaan
kwam ze al regelmatig met haar grootouviert. Ook worden er regelmatig natuurders naar Zandvoort. Later verhuisde ze
tochten door IVN georganiseerd met
naar het huis waar ze nu als derde genatuurgidsen. Omdat, zo rond de
neratie Ojevaar met veel plezier in
vakanties, veelvuldig dieren in het
woont. Haar woning straalt warmbos worden gedropt, zorgen wij
te uit, samen met haar man Marc
dat ze via het dierentehuis een
Versteege en twee katten voelt ze
goed adres krijgen. Zo hebben
zich heel gelukkig in deze buurt.
twee katten een liefdevol plekje
Alleen is ze niet echt te spreken
bij ons thuis gekregen”, vertelt
over de bouwstijl van het LDC dat
Nina enthousiast. De andere uitvanuit haar ramen duidelijk zichtdaging van haar is actief bezig zijn
baar is en qua bouwstijl niet past in
in de politiek. In 2009 organiseerde
dit stukje dorp. Verder zetten Nina en
de gemeente in het raadhuis twee
Marc grote vraagtekens bij het gebouw
avonden om kennis te maken met het
dat straks naast hun huis wordt geplaatst.
raadswerk. Nina was daar ook aanwezig
Mogelijk komt namelijk aan de zijkant van hun
en
kwam
in gesprek met Cees van Deursen.
Nina Ojevaar
karakteristieke woning hoogbouw. Daar word zelfs
Ze besloot zich te gaan inzetten voor GroenLinks.
ik niet vrolijk van!
Deze partij trok haar vooral aan omdat GroenLinks onder meer
de natuur hoog in het vaandel heeft staan. Een paar weken
Ambitieus
geleden heeft ze, spontaan zoals Nina is, in een weekend een
Nina bracht haar schooltijd door op de Hannie Schaftschool handtekeningactie gehouden om aan te geven dat er ook
bij meester Loogman en later meester Dijkstra. Op deze school mensen zijn die tegen het afschieten van herten en voor een
leerde ze buiten de normale lessen hoe je met de natuur om- diervriendelijke oplossing zijn. De 1400 handtekeningen heeft
gaat. “Met een kompas in de hand gingen we met de klas vaak ze op een speciale avond in het NH-Hoteles aangeboden aan
wandelen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daar heb ik gedeputeerde Jaap Bond die daar het beheerplan toelichtte.
geleerd om goed naar de natuur te kijken en bewust te worden Inmiddels is ze voor het Tv-programma van Pauw & Witteman
van al het moois wat de natuur ons te bieden heeft,” legt Nina benaderd om haar standpunt uiteen te zetten. Waarschijnlijk
haar liefde voor de natuur uit. Na de lagere school was de keus wordt het programma in maart uitgezonden. Wat daarna op
voor de IVO-Mavo ’t Heuveltje snel gemaakt. Deze school bood haar verlanglijstje staat is nog niet zichtbaar. Maar één ding
namelijk veel extra vakken zoals expressie, poëzie en kunst. Ze is zeker: ze zal nooit moeilijkheden uit de weg gaan en altijd
heeft haar studie niet afgemaakt want het werkzame leven proberen haar horizon te verbreden. U zult in de toekomst vast
trok haar meer dan de school. Nina is iemand, zo zegt ze zelf, die en zeker meer van haar horen! Ik wens haar, samen met Marc,
uitdagingen aangaat. Voor zichzelf had ze gesteld: “Ik wil later veel succes toe.

Afhaalpunten
De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

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

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

In de hele regio Zuid-Kennemerland zijn dinsdagochtend
en -middag negen personen aangehouden in verband met
de teelt van wiet. De politie heeft bij invallen in totaal elf
panden doorzocht en bij vier woningen werd daadwerkelijk een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen.
Binnen de politieorganisatie heet zo een dag een
‘rooidag’. Overigens zijn
afgelopen dinsdag ook
landelijk een groot aantal
wietkwekerijen ontmanteld waarvan alleen al in
de Brabantse regio’s rond
Tilburg, Breda en Helmond
19 stuks.
Van de invallen in Zuid-Ken
nemerland waren ook twee
in Zandvoort:
• Aan de Zandvoortselaan
in Zandvoort werden vijf
mannen aangehouden na
de vondst van hennep. Op
deze locatie werd een hoeveelheid hennep aangetroffen met een waarde van
€ 60.608 per oogst. Twee
mannen van 44 en 48 jaar
uit Purmerend, een 53-jarige man uit Vinkeveen,
een 53-jarige man uit
Zandvoort en een 60-jarige
man uit Dordrecht werden
hier aangehouden.
• Ook aan de Lorenzstraat,
in Zandvoort Nieuw Noord,

werd voor ruim € 11.300 per
oogst aan hennep aangetroffen. Hier is niemand
aangehouden.
De politie deed de invallen
in de verschillende panden
naar aanleiding van eigen
recherchewerk. Ook zijn
er meldingen binnengekomen via Meld Misdaad
Anoniem, afwijkend energiegebruik werd gemeld
door energieleveranciers
en ook hebben uitgevoerde warmtevluchten
van het Korps Landelijke
Politiediensten (KLPD)
bijgedragen aan de informatie. De politie berekent
de waarde van een oogst
op locaties waar hennep wordt aangetroffen.
Vervolgens zal worden onderzocht hoeveel oogsten
er geweest zijn. Op basis
daarvan wordt berekend
welk bedrag er van de telers ontnomen kan worden
wegens wederrechtelijk gekregen voordeel.

Gemeentelijke aanslagen
zijn weer in aantocht
Of u het nu leuk vindt of niet, eind februari 2011 stuurt

het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) de gecombineerde jaarlijkse aan-

slag gemeentelijke belastingen 2011 weer naar u toe. GBKZ

doet dit voor de gemeenten Bloemendaal, Heemstede,
Zandvoort en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Op het aanslagbiljet staan
de gemeentelijke heffingen
vermeld zoals: onroerende
zaakbelastingen, rioolheffing,
afvalstoffenheffing en hondenbelasting, en ook de nieuwe waardebeschikking van uw
woning (de WOZ-beschikking).

Voor het taxeren van de WOZwaarde van uw woning gelden
de regels die zijn vastgelegd
in de ‘Wet waardering onroerende zaken’ (Wet WOZ). In de
gemeentelijke advertentie op
pagina 21 van deze krant leest
u hier meer over.
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Gnomeo en Juliet
Deze Animatiefilm gaat
over het meest beroemde liefdesverhaal uit de
geschiedenis, maar dan
met tuinkabouters... Net
als in het bekendste liefdesverhaal ooit hebben
Gnomeo en Juliet vele
obstakels te overwinnen. Maar gaat het
wel lukken om het eeuwige geluk te vinden
wanneer roze plastic
flamingo's, ruziënde
buren en grasmaaier
races in de weg staan? Gnomeo en Juliet
brengt een frisse en grappige nieuwe kijk op het alom
bekende liefdesverhaal van Shakespeare, Romeo en Juliet.
De film is geregisseerd door Kelly Asbury (Shrek 2) en de
muziek is geschreven door Sir Elton John

radio + tv

Zondag
08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Countrytraxxx (H)
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you (H)
Golden ZFM (H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur

08.00
11.00
12.00
17.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zandvoort op Zaterdag (H)
In Zandvoortse Zaken (H)
ZFM in de middag
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Het Laatste Uur

Maandag

Dinsdag

08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur ZFM Jazz (H)
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag
08.00
10.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdagavond live (H)
De Watertoren
Inspiratieradio (H)
ZFM in de middag
De Vinyljaren
Zpower (kinderprogramma)
ZFM in de middag
Country tracks
De Hoop radio
Peaceful Radio (H)
Tussen Eb & Vloed

00.00 uur De Nacht

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Goedenmorgen Zandvoort (H)
De Watertoren
ZFM in de middag
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed

08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM Jazz (H)
De Watertoren
ZFM in de middag
Eurobreakdown
Je Weekens In
Vrijdagavond live
Sea It

08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Muziekboulevard
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Vrijdag

Zaterdag

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

Eind deze week
even wat killer
Een indrukwekkend koudereservoir ligt momenteel
boven het noordoosten van Europa. In NoordoostFinland, Zweden en Noorwegen vroor het al tot 42

graden. Die allerkoudste lucht bereikt ons niet en

met de koude in Nederland gaat het trouwens in z’n
geheel wel meevallen.

De allerlaatste berekeningen geven aan dat het
nauwelijks winterweer
wordt in het weekeinde en
daarna. Dit is in schril contrast met hetgeen er aan
het begin van de week nog
over kon worden gezegd.
Toen waren de pro winterse opties namelijk legio.
De diverse weermodellen
zwabberden de laatste
dagen weliswaar ongekend en zelden waren de
opeenvolgende uitdraaien
zo divers.
Het ene moment rolde er
een scenario met totaalwinter uit, terwijl nog geen
twaalf uur later de lente
werd geprojecteerd voor
het weekeinde. Kennelijk
wisten de modellen geen
raad met de overgangszone tussen de zeer koude
lucht ten noordoosten van
Nederland en de zachte
oceanische instroom via
Frankrijk.
Woensdag en donderdag
is het nog aan de zachte
kant, maar de wind gaat
al om naar noordoost.
Geleidelijk stroomt koudere lucht richting onze
omgeving en tegen het
weekeinde vriest het
Do.

gedurende de nacht en
vroege ochtend licht in
Zandvoort en omgeving.
Overdag komt het kwik
nog wel royaal boven nul
uit. De in de tabel genoteerde maximale temperaturen voor Zandvoort/
Bentveld zijn wellicht nog
iets te conservatief gecalculeerd.
Het weer de komende
dagen is overigens vaak
droog met regelmatig
zon en er staat meestal
een matige wind uit oost
of zuidoost. In de loop van
het weekeinde is er een
iets grotere neerslagkans.
Richting eind februari
staat er weer een flinke
blokkade van hoge druk
boven Noord-Europa gepland.
We zagen heel vaak dat de
echte kou ons in de ‘hoogwinter’ niet kon bereiken,
maar dat dit na het officiële einde van de weerkundige winter wel lukte,
enfin. Volgende week kijken we verder. Lente of
winter eind februari ? Bel
de weerprimeurlijn eens
op 0900-1234554
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Max

6

4

5-6

6-7

Min

1

-1

-1

1

Zon

70%

40%

40%

20%

Neerslag

5%

10%

40%

50%

ono. 3-4

ono. 3-4

ozo. 4

zzo. 4

Wind
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Column

Vroeger hield ik er al niet van…. Meisjes met strak naar
achter gekamd haar, een Aussie aan hun kont en Nike Air
Max aan de pootjes. Ennnn Hakken maar!!! Stiekem wilde
ik eigenlijk ook zo’n Aussie met Nike Air Max, maar dat
mocht ik niet van mijn ouders. Moge God hen achteraf
dankbaar zijn! In ieder geval kon ik dus nooit hakken. Ik
snapte het niet, maar misschien kwam het ook door de
veel te wijde Wu Tang Clan broek die ik van mijn broer
leende. Die broek was zo groot dat mijn voeten onzichtbaar waren geworden en het dus heel verwarrend was
om te hakken zonder dat ik mijn hakken kon zien…

AROUND THE WORLD
Bali: een groot genot
voor ogen en smaakpapillen
Wil je nou echt eens even weg van het winterweer en ben je absoluut

geen wintersportganger? Dan is het alternatief vaak een zonnige bestemming. Maar waar, hoe en is dat niet verschrikkelijk duur? Vanessa
Spolders en Nils Noltee besloten om een bruin kleurtje op te doen op
niets minder dan... het Indonesische eiland Bali!
door Ilja Noltee

"Om even te ontspannen begonnen we onze vakantie, die in
totaal een maand zou duren, in Lovina, waar we een villa hadden
gehuurd met alle luxe die je je maar kunt wensen. Van hieruit
hebben we verschillende excursies gedaan naar tempels, watervallen en een botanische tuin. Onderweg genoten we van
de prachtige uitzichten met rijstvelden en de aapjes die we
tegen kwamen", vertelt Vanessa. Om dolfijnen te kunnen zien
werden ze op een dag om zes uur 's ochtends opgehaald door
een authentieke Indonesische visser. “Terwijl we achter elkaar
op een houten plankje in het bootje vertoefden, zwommen er
wel zo’n 20 dolfijnen om ons heen!”
"Onze villa, Agus Mas, was van een Amsterdamse vrouw. Via
www.micazu.nl zijn we bij dit huis terecht gekomen, want het
had een goede beoordeling. Compleet met bewaking, tuinman,
huishoudelijke hulp en een kokkin, die het verblijf helemaal perfect maakten, met iedere dag verse vruchtensappen en heerlijke
Indonesische maaltijden", legt Vanessa uit. Uiteraard huur je
een verblijf als dit niet voor een spotprijs, zo betaal je met z'n
tweetjes ongeveer € 1.200 voor 2 weken. Daarentegen is het
eten dan wel weer erg goedkoop, omdat je een bepaald bedrag
meegeeft aan de kokkin en zij haalt hiervan boodschappen op

IS
PICTURE TH

Hakken

Nils en Vanessa in Bali

de markt. Het kostte ze ongeveer € 8,50 per dag met z'n tweeën.
Voor een goedkoop ticket naar Bali kun je het beste internet sites
checken als www.cheaptickets.nl of via een reisbureau.
"Een echte aanrader is om naar het eilandje Menjangan te gaan.
Hier kun je ontzettend mooi snorkelen tussen het kleurrijke rif. Zo
zie je ontelbaar veel vissen met verschillende kleuren. Wij hebben
onder andere maanvissen gezien en een morene", vertelt Nils.
In het oosten van Bali verbleven ze vervolgens in het piepkleine
plaatsje Ahmed, echt het duik- en snorkelcentrum van Bali.
De laatste week heeft het stel doorgebracht in Sanur. Ook wel het
toeristische zuiden van Bali. "Het was wel leuk, omdat er wat meer
vertier was, maar je zit wel met honderden mensen op het strand,
terwijl je in Ahmed praktisch alleen ligt!", zegt Nils. "Het is wel
gezellig dat er wat winkeltjes zijn en terrasjes aan het strand, waar
je met je voeten in het zand kunt genieten van een mega lekkere
hamburger. Restaurant Mama Putu, in een achterafstraatje, is hier
een aanrader. Big Mama zelf komt dan ook even bij je tafel om te
vragen of alles smaakt”, vult Vanessa aan. Op Bali is dus genoeg
te doen om even bij te komen van een winterdip!

Iedere 3 weken lees je hier een nieuw reisverhaal van een
dorpsgenoot met zijn of haar tips!

door Mandy Schoorl

Dan heb je ook nog ander soort hakken: van die enorme
palen waar mijn vriendinnen op lopen als we gaan stappen. Hmmm, ook dat heb ik nooit begrepen…. Ten eerste
zit het gewoon niet comfortabel en ten tweede kunnen er hele nare dingen gebeuren terwijl je bijvoorbeeld
met hakken op een fiets probeert te stappen… Het is
natuurlijk niet voor niets dat je in het vliegtuig je hakken uit moet doen. Eigenlijk zijn hakken maar ondingen,
gemaakt voor de kleinere vrouw, die ook weleens met
haar hoofd boven de toonbank uit wil komen. Of ze zijn
gemaakt voor de mannelijke lust, aangezien je met hakken een soort push-up effect op je kont afgeeft. Het is
wel heel vrouwelijk natuurlijk, wordt voornamelijk door
mannen gezegd. Ik moet zeggen dat ik het wel sexy vind,
het maakt de benen langer en slanker en zorgt voor een
elegante uitstraling. Tenminste als je er op kunt lopen
zoals giraffen dat doen. Ik zie ook weleens vrouwtjes
voorbij stuntelen, die beter een paar Ecco’s hadden kunnen aanschaffen.
Maar voor mijn nieuwe job moet ik er aan geloven, inmiddels staan er 3 paar hakken op een rij naar me te loeren…
Eerst maar eens binnen oefenen, van de koelkast naar
de bank. Pfff….

Get Out!
Vrijdag 18 februari 2011
Deze vrijdag wordt Het Vieze Feest georganiseerd in Club Stalker
in Haarlem Line-up: Victor Coral, Daan Donk, Vieze Feest DJ Team,
Kriz. Club House, Eclectic, House, Minimal, Tech House, Techno.
Kaarten zijn te verkrijgen aan de deur. Voor meer info, ga naar
clubstalker.nl
Zaterdag 19 februari 2011
Op Circuit Park Zandvoort zal de eerste editie van de Circuit
Short-Rally plaatsvinden. Het gratis toegankelijke rally-evenement op de racepiste aan de Noordzeekust vormt het toneel van de
openingsmanche voor het Nederlands Short-Rally Kampioenschap
2011.

Je leven wordt soms geleefd. Je energielevel op zijn laagste punt. Kracht kun je uit veel dingen halen.
Bijvoorbeeld zo vanuit je voordeur op het fietsje naar het strand. Een stukje richting Zuid lopen, naar de houten
trap. Zitten en kijken. Gewoon naar wat zand, verpakt in wuivend halm. De zee kalm robuust, met een
windje mee. Daar waar in stilte tegen je gesproken wordt, daar waar een lief briesje jou graag zoent.
Een plek waar je soms gewoon even vertoeven wilt.

Zaterdag 26 februari 2011
Het Goede Doel is weer terug! Binnenkort verschijnt het nieuwe
album ‘Liefdewerk’ en komen Henk en Henk weer op tour!
Volgende week zaterdag zijn ze te vinden in Het Patronaat in
Haarlem en het belooft weer als vanouds te worden met herkenbare
muziek en een gezellige sfeer.
Kaarten kosten 20,- en zijn te bestellen via patronaat.nl
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Oplossing Breinbreker
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Fruit op een laag vuur de ui en knoflook in een scheutje olijfolie glazig in een flinke
(mossel)pan. Laat de rode peper en de gember even mee fruiten. Giet de sherry en
vissaus erbij en breng aan de kook. Knijp de limoen erboven uit. Voeg de mosselen toe,
doe de deksel op de pan en laat dit circa 5 minuten zachtjes koken. Schud de pan tussentijds een paar keer goed om (deksel vasthouden). Strooi de koriander erover en zet
de pan op tafel. Serveer met grof volkoren stokbrood om het kookvocht op te deppen.

= 206

Bereiding:

8

1 limoen,
4 kg schoongemaakte
mosselen,
bosje versekoriander,
grof gehakt.

15

stukje verse
gember (ca. 6 cm),
geraspt,
scheut droge sherry,
scheut vissaus,

= 198

1 grote rode ui, gesnipperd,
olijfolie,
2 teentjes knoflook,
gesnipperd,
1 rode peper, fijngehakt,

1

Benodigdheden:

9

Mosselen zijn in deze tijd van het jaar nog volop te verkrijgen en ze worden
steeds goedkoper. Daarom hierbij een speciaal mosselgerecht: Thaïse mosselen.

4

Hoofdgerecht voor 4 personen

11 12\21 3

Thaïse mosselen

7

Recept

8

Recept

Dit is Stiro, een mooie zwarte kat van
ongeveer drie jaar jong die nog lekker
speels is. Hij is erg lief, hij houdt wel van
aandacht maar is daarin een beetje wispelturig. Als hij de aandacht zat is laat
hij dat duidelijk weten en kan hij een
kleine tik uitdelen. Met andere katten
weet hij zich geen raad, dat is hij niet
gewend en hij vermijd ze dan ook het
liefst. Honden en kinderen is hij ook
niet gewend, hij is dus echt een eenling.
Wat voor Stiro belangrijk is, is dat hij
lekker naar buiten kan; want wat voor
weer het ook is, hij moet en zal naar
buiten! Een huis met een tuin, zonder andere huisdieren en zonder kleine kinderen is voor
hem echt ideaal. Een baas met een goed oog voor zijn bijzondere karakter heeft echt een
fantastisch huisdier aan deze kleine eigenwijs. Misschien bent u dit wel! Gaat u dan snel
eens op bezoek bij Stiro in 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.

6

Kook eens anders

De Dierenbescherming
Haarlem stelt 100 formulieren voor deze kortingsactie
beschikbaar. Op = op! Daar
naast doen de meeste dierenartsen uit de regio mee
met de actie door een eigen
extra korting per ingreep te
geven. Informeer ernaar bij
uw dierenarts.

Dier van de Week
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De oplossing staat elders op deze pagina
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dier te laten ‘helpen’. Alleen
zo kunnen de gevolgen van
de kortstondige liefde tussen dieren worden vermeden: ongewenste nesten
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Met deze actie benadrukt de
Dierenbescherming Haar
lem nog eens hoe belangrijk
het is dat katteneigenaren
er tijdig voor kiezen hun
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Geïnteresseerden kunnen
op maandag t/m vrijdag
van 11.00 tot 16.00 uur in het
dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5 te Zandvoort
een kortingsformulier invullen. Het formulier is ook
op te vragen via tel. 0235343440 of e-mail: dierenbescherming.haarlem@
dbhaarlem.nl

591

24

-

		

kittens en nog meer katten
in Nederland.
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Kortingsactie op neutraliseren van katten
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

B

			

16

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

Breinbreker
Bre
inb
rek
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-
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=
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Zandvoortse fauna, deel 4

2011 is het Jaar van het Konijn:
van plaaggeest tot plezierdier
Volgens de Chinese astrologie is op 3 februari het Jaar van
het Konijn begonnen. Een prima aanleiding om dit diertje,
na de zilvermeeuw, de vos en de huismus, eens in de spotlights te zetten in onze Zandvoortse Fauna-reeks. Geen
enkel zoogdier is in de geschiedenis zo’n succesvolle duinbewoner geweest en gebleven als dit kleine neefje van de
haas. Ondanks ons!

zijn het een soort ‘maagpillen’, met slijm omgeven
kogeltjes van eiwitten en vitaminen uit het voedsel dat
ze consumeren. Deze eten
ze op, waarop ze een tweede
maal verteerd worden. Tja, zo
heeft ieder zijn eigenaardigheden…

Het duinkonijn

Konijnen als huisdier | Foto: Jolanda Meier-Koning

“Het konijn is een dier dat
uitzonderlijk wiskundig begaafd is. Zijn specialiteit is
het worteltrekken, maar
ook in het (zich) vermenigvuldigen is het diertje
zeer bekwaam”, aldus de
humoristische variant van
Wikipedia. Maar inderdaad
is het voortplantingsvermogen van het konijn legendarisch. Eén vrouwtje kan
in één jaar vier worpen van
wel 10 jongen krijgen; 40
nakomelingen per jaar zijn
dus mogelijk. Geen wonder
dat een vrouwtjeskonijn een
‘voedster’ of ‘moer’ genoemd
wordt. Zo een jong heet het
‘lamprei’ terwijl het mannetje een ‘ram’ of ‘rammelaar’
is. Rammelaars paren trouwens (of beter: ontrouwens!)
met meerdere voedsters. Je
hoeft niet wiskundig begaafd te zijn om uit te rekenen dat in enkele jaren tijd
enorme bevolkingsexplosies mogelijk zijn. Dat gebeurde bijvoorbeeld nadat
het konijn in de 19e eeuw in
Australië werd geïntroduceerd. Decennialang werd
het continent overspoeld
door miljoenen konijnen, tot-

dat in de jaren ’50 van de 20e
eeuw het myxomatosevirus
op ze werd losgelaten en
90% van de konijnen wegvaagde. Maar ik dwaal af.

Haasachtige

Om het evenwicht in zijn natuurlijke habitat in stand te
houden heeft Moeder Natuur
konijnen op de menukaart
van tal van andere dieren
gezet, zoals vossen, roofvogels, slangen, wilde katten en
marters. Ook de mens jaagt
graag op konijnen; vooral
met kerst is het een geliefd
gerecht. Overleeft een konijn
dat allemaal, dan kan hij 8
tot 10 jaar oud worden. Een
van de grootste misverstanden over het konijn is dat
het een knaagdier zou zijn.
Is niet waar. Knaagdieren
hebben maar twee snijtanden onder, konijnen hebben
er vier. Ze maken deel uit van
de familie der haasachtigen.
Konijnen zijn kleiner dan hazen en hebben kortere achterpoten en oren. Een konijn
eet alleen plantaardig voedsel, daarnaast eten ze ook
hun eigen keutels. Althans,
dat lijkt zo. In werkelijkheid

Oorspronkelijk komt het konijn uit Spanje. De Foeniciërs
troffen er 3000 jaar geleden
zoveel konijnen aan dat ze
het land Hispania noemden,
wat ‘konijnenkust’ betekent.
Vanuit Spanje verspreidden
ze zich naar Frankrijk en
Italië. De Romeinen ontdekten dat je konijnen prima
in ommuurde parken en
tuinen kon houden, voor
vlees en bont. Vooral pasgeboren konijntjes waren
een Romeinse delicatesse.
Gaandeweg werden de konijnen tammer en bleek dat
kinderen er ook leuk mee
konden spelen en knuffe-

len. Daarmee was de basis
voor het konijn als huisdier
gelegd. In Middeleeuwse
kloosters werden er voor het
eerst varianten in verschillende kleuren gefokt. In de
19e eeuw beleefde die hobby
een explosie en ontstonden
tal van rassen; van de 8 kilo
zware Vlaamse reus tot het
dwergkonijn. Hoe het konijn
in onze duinen terecht is gekomen is niet bekend maar
het is al eeuwen geleden. In
de 14e eeuw zijn de eerste
voorbeelden van commerciële konijnenvangst voor vlees
en bont bekend. In de 17e
en 18e eeuw ontstond landbouw in de duinen en werd
het konijn een vijand omdat
ze de verse aanplant opvrat.
Een paar eeuwen lang waren de diertjes min of meer
vogelvrij. Pas in de loop van
de 20e eeuw werden ze met
rust gelaten. Maar vogelvrij of niet, het konijn heeft
zich in het duingebied altijd
prima weten te handhaven.

Het karakter van het konijn

Wie in 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927 of 1915 geboren
is, is volgens de Chinese dierenriem een Konijn. Konijnen
zijn lief en aardig en dus populair en prettig gezelschap. Ze
hebben een uitstekende, vaak dure, smaak die je terugziet
in hun inrichting en kledingkast. Daarnaast houden ze erg
van kunst. Ze zijn ook pessimistisch, conservatief en onzeker.
Ze houden van rust en vrede, zijn verlegen, kwetsbaar en
snel geraakt of geëmotioneerd. Als partner zijn ze romantisch en trouw. Door hun conflictvermijding zijn het prima
onderhandelaars. Enkele beroemde Konijnen zijn: Angelina
Jolie, Brad Pitt, Charlize Theron, Confucius, Drew Barrymore,
Einstein, Kate Winslet, Neil Sedaka, Nicolas Cage, Orson
Welles, Rudolph Nureyev, en Tina Turner.

KATTENKWAAD

Nr. 5

Hondsmoe...
De mensheid, zo wordt
vaak gezegd, onderscheidt
zich grofweg in twee categorieën: mensen die van
katten houden, en mensen
die van honden houden.
Hondenliefhebbers vinden
dat aan katten geen lol valt
te beleven: die zijn op zichzelf en doen hun eigen ding.
Kattenliefhebbers vinden
dat juist hun kracht. Lekker
zelfstandig en eigenwijs,
terwijl honden zo volgzaam
zijn, zo onderdanig. In de
strip Garfield wordt deze
tegenstelling perfect uitvergroot: kat Garfield is de
geslepen, luie veelvraat en
hondje Odie de altijd vrolijke en actieve, naïeve sukkel.
Dat Garfield kan praten en
Odie niet, is een veelbetekenende keuze van Jim Davis.
Wat kan een hond nou te
melden hebben, nietwaar?
Of je van eigenwijs of van
onderdanig houdt, dat zegt
natuurlijk ook veel over jezelf, maar dat terzijde. Nu
wil het geval dat wij een
kat hebben die het allebei
is: eigenwijs en onderdanig.
Polo, de kleinste van onze
drie katten, is namelijk paranoïde schizofreen. Ik heb
geen psychologie gestudeerd, maar ik kan er niks
anders van maken. Als hij op
de bank ligt en ik kom de kamer binnen, dan springt hij
overeind en gaat er als een
haas vandoor. Of ik op het
punt sta hem te vermoor-

den! Zit ik tien minuten later zelf met een wijntje en
de krant op de bank, dan
springt hij enthousiast op
m’n schoot. Ligt hij opgerold
op bed te pitten en ik kom
de slaapkamer binnen, dan
spert hij meteen zijn ogen
wijd open met een blik van:
Nog één stap in mijn richting en ik ben weg. Maar zo
gauw ik onder de wol lig,
springt hij luid spinnend
bovenop me en nestelt zich
voor een overheerlijk tukkie
op mijn zij. Kortom: staand
en lopend ben ik een bedreiging, zittend of liggend ben
ik een groot kussen. Als ik
sta of loop heb ik een bang
hondje, als ik zit of lig een eigenwijze kat. Gelukkig hou
ik zowel van katten als van
honden.
Nu laad ik misschien de verdenking op me dat ik Polo
iets heb aangedaan in het
verleden. Wel, dat klopt. Ik
beken. Ik heb hem tot twee
keer toe in de val gelokt,
in zijn nekvel gegrepen, in
een reismandje gestopt,
mee naar de dierenarts genomen en daar een injectie
in zijn donder laten zetten.
Voor zijn eigen gezondheid
en bestwil. Maar ja, leg dat
maar eens uit. En nu ben ik
de boeman. Als ik aan kom
lopen, herinnert zijn onbewuste hem aan die traumatische ervaringen. Dus gaatie er vandoor. Hondsmoe
word je ervan…

Beroemde getekende konijnen

• Peter Rabbit (1902, Beatrix Potter),
• Konijn of Rabbit uit ‘Winnie the Pooh’ (1926, A.A. Milne),
• Bugs Bunny (1940, Looney Tunes),
• Stampertje uit ‘Bambi’ (1942, Walt Disney),
• Broer Konijn (1946, Walt Disney),
• Nijntje (1955, Dick Bruna),
• (Who framed) Roger Rabbit (1980, Gary K. Wolf).

Polo is af en toe net een hond
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Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Phoenix

Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning
Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan
nabestaanden op het gebied van:
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
• Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande
opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

~ 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

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.

       Dag en nacht bereikbaar

belastingaangiften / fiscale adviezen • administraties / boekhoudingen
jaarrekeningen • accountantscontrole / management ondersteuning
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 07 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 6 en de
verdere in week 6 door het college genomen besluiten zijn in
week 7 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

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 definitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9) en op internet via
de gemeentelijke website.

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 22 februari vanaf
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open.
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Kaders participatietraject APV
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over
onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Commissie 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
onderwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail.
De aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00
uur binnen zijn voor een vergadering die de woensdagavond
daarop wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan
Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan
de balie van het raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet
staan: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp met
een toelichting op een aparte bijlage. Deze toelichting mag
niet te uitgebreid zijn en liefst worden afgesloten met een
concrete vraag, oproep of iets dergelijks. Naast deze regel
gelden extra regels. Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl
(Bestuur > Raadscommissies > Inbreng en meepraten) of op
te vragen bij de griffie.
De commissievergadering is op internet live te volgen via de
gemeentelijke website.

Aanwijzing incidentele festiviteiten strand

De aanslag Gemeentelijke belastingen 2011 is weer in
aantocht

Vanaf 21 februari gaat het bedrijf GEBO werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het aanleggen van de tweede WKO
bron, ter hoogte van de groenstrook tussen de Willemstraat
en de Kanaalweg. De werkzaamheden zullen, indien de weersomstandigheden gunstig zijn, twee weken duren. Ten tijde
van de werkzaamheden zullen het trottoir en de groenstrook
niet toegankelijk zijn. Het verkeer ondervindt geen hinder van
de werkzaamheden, voetgangers zullen ter plekke langs het
werk worden geleid.

Eind februari 2011 verzendt het samenwerkingsverband
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen 2011. GBKZ doet
dit voor de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Op het aanslagbiljet staan de gemeentelijke heffingen vermeld zoals: onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting, en ook de nieuwe
waardebeschikking van uw woning (de WOZ-beschikking).
Voor het taxeren van de WOZ waarde van uw woning gelden de regels die zijn vastgelegd in de ‘Wet waardering
onroerende zaken’ (Wet WOZ). Hierin is bepaald dat de WOZwaarde wordt getaxeerd aan de hand van verkoopcijfers van
vergelijkbare typen woningen in uw buurt of gemeente. Ook
is in de Wet WOZ geregeld dat de WOZ-waarde in 2011 moet
worden vastgesteld naar het waardeniveau van uw woning
op 1 januari 2010. Die waarde kan hoger of lager zijn dan de
vorige WOZ-waarde in 2010 (waardeniveau 1 januari 2009).
Op basis van landelijke verkoopcijfers is gebleken dat de
gemiddelde WOZ-waarde van woningen lager is dan vorig
jaar. Dit komt door de dalende verkoopprijzen in de woningmarkt. Omdat het om gemiddelden gaat, kan in individuele
gevallen of voor bepaalde type woningen nog wel sprake
zijn van gelijk gebleven waarde of zelfs een waardestijging.
In alle gevallen moet dit kunnen worden onderbouwd door
verkoopcijfers van vergelijkbare panden in de omgeving van
uw woning.
De verkoopcijfers die GBKZ heeft gebruikt bij de waardering van uw woning staan vermeld in een taxatieverslag.
Als u eigenaar bent van een woning is het vanaf 1 maart
2011 mogelijk om het taxatieverslag te raadplegen via de
website www.gbkz.nl. Voor eigenaren of huurders van een
bedrijfspand of voor wie geen toegang heeft tot internet, is
ook vanaf 1 maart 2011 een kopie van het taxatieverslag op
te vragen via telefoonnummer 023-512 6066.
Meer informatie over de aanslag en de Wet WOZ kunt u vinden
op de website van GBKZ: www.gbkz.nl of op uw gemeentelijke
website.

De Zandvoortse Strandpachters hebben op grond van Artikel
4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Zandvoort 2010 een melding gemaakt van 3 incidentele festiviteiten
per deelgebied van het strand.
De volgende dagen zijn aangemeld als incidentele festiviteiten:
• Deelgebied 1 (strandpaviljoen 1c, 1b en 1 a)
Zaterdag 11 juni – zaterdag 9 juli – zondag 21 augustus
• Deelgebied 2 (strandpaviljoen 1, 2, 2a, 3, 4a en 5)
Zondag 26 juni – zaterdag 16 juli – zaterdag 13 augustus
• Deelgebied 3 (strandpaviljoen 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12)
Zondag 18 juni – zaterdag 6 augustus – zondag 7 augustus
• Deelgebied 4 (strandpaviljoen 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19)
Zondag 17 juli – zaterdag 20 augustus – zondag 9 oktober
• Deelgebied 5 (strandpaviljoen 20, 20a, 21, 23, 24, 25 en 26)
Zaterdag 18 juni – vrijdag 1 juli – zaterdag 2 juli

Gemeente legt tweede WKO bron aan ten behoeve van
het Louis Davidscarré

Voor vragen kunt u zich wenden tot de heer B. Koppes via
telefoonnummer 023-5740100.

Parkeernota 2010

In de vergadering van 23 november 2010 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de Parkeernota 2010 vastgesteld. De parkeernota 2010 is vastgesteld met een aantal amendementen.
Deze amendementen zijn verwerkt in de definitieve versie en
ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie in het
Raadhuis en staat op de website. Parkeernota 2010 betreft het
nieuwe parkeerbeleid voor de gemeente Zandvoort. Het beleid
wordt in de komende jaren gefaseerd geëffectueerd.

Schoonmaak GFT-containers

Van 21 februari t/m 25 februari worden de GFT-rolemmers
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van
uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat
de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30
uur zijn.

Ingekomen vergunningenaanvragen
ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van
artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing van de
voorschriften van het bestemmingsplan en bouwvergunning
te verlenen voor het:
- geheel veranderen van balkonhekwerk, ramen dakkapel en
Veluxdakraam aan de oostzijde op het perceel Haltestraat 39
te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2010-125 Lv).

>> vervolg op pagina 22

Vervolg gemeentelijke publicatie week 07

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met
ingang van 18 februari 2011 gedurende 6 weken weken ter
inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de
openingstijden. Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent
de aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de
rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Zandvoort:
- Brederodestraat 136, plaatsen dakkapellen, ingekomen 04
februari 2011, 2011-VV-016.
- Kanaalweg 12-Willemstraat 21, vervangen kapconstructie,
plaatsen dakkapellen en -uitbouw, ingekomen 04 februari
2011, 2011-VV-017.
- Boulevard Paulus Loot 101, vervangen van de garagedeur,
ingekomen 04 februari 2011, 2011-VV-018.
- Kostverlorenstraat 95, kappen van zes bomen op het zij-erf,
ingekomen 07 februari 2011, 2011-VV-019.
- Boulevard Paulus Loot 69, gedeeltelijk vervangen balkon,
ingekomen 07 februari 2011, 2011-VV-020.
- Schelpenplein 2, creëren van een inrit, ingekomen 11 februari
2011, 2011-VV-021.
- Fazantenstraat 3, plaatsen dakopbouw, ingekomen 11 februari
2011, 2011-VV-022.
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.

Omgevingsvergunning verzonden

- Boulevard Barnaart 59 a-f, plaatsen van een luifel, verzonden
07 februari 2011, 2010-046Lv.
- Strandafgang Paulus Loot 5A, plaatsen seizoensgebonden
strandpaviljoen, verzonden 09 februari 2011, 2010-199Rv.
- Haltestraat 44, vergroten van de lokaliteit, verzonden 09
februari 2011, 2010-112Rv.

Bezwaarschriften

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

Het Zandvoortse parkeerbeleid bij scholen lijkt nergens op. Het is louter ergernis voor de Zandvoorter. Tijdens
de nieuwjaarsrede van burgemeester Meijer was de slogan: je moet elkaar kunnen aanspreken op gedrag.
Afgelopen maandag bracht ik de kleinkinderen naar school aan de Prinsesseweg, iets wat ik, en vele anderen
ook doen: halen en brengen vier keer per dag behalve woensdag, dan twee keer snel auto parkeren (als je
al een plek kunt vinden want er is ook markt), de kinderen weg brengen of halen en snel weer naar huis.
Vorige week vond ik een plaats in een parkeerhaven dus snel de kinderen ophalen, maar bij terugkomst, binnen 5 minuten, had ik een bekeuring. Ik zag de handhavers en sprak ze aan op hun gedrag en vroeg of dat
nu nodig was als moeders en vaders, opa’s en oma’s hun kinderen of kleinkinderen even van school af halen.
Het antwoord was streng van toon: “U moet betalen sinds 1 januari 2011. Dat is door de beleidsmakers zo
bepaald en wij voeren het uit, met andere woorden bevel is bevel.”
Ik krijg de indruk dat deze beleidsmakers mensen zijn zonder kinderen of kleinkinderen die geen begrip
hebben voor mensen die hun kinderen veilig naar school brengen. De optie ‘kiss and ride’ gaat echt niet op
als je kleinkinderen 3 en 4 jaar oud zijn. Waarom kan er geen tolerantiebeleid gevoerd worden tijdens het
halen en brengen en laat dat de handhavers controleren, dan dragen ze bij aan de veiligheid. Ik zou zeggen,
college van burgemeester en wethouders doe er wat aan. Jullie zijn uiteindelijk de eindverantwoordelijke.

Hans Sprenkeling,
Zandvoortselaan
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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?

Verzonden besluiten

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten
en plaatsing van brieven te weigeren.

Centraal telefoonnummer

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.

Toegankelijkheid bibliotheek is een drama
Vol verwachting toog ik begin januari in mijn scootmobiel richting de nieuwe bieb. Even na enen reed ik op
het hobbelige toegangspad (tijdelijk) dat ook de toegang tot de scholen is. Daar werd ik voorbijgelopen en
gefietst door laatkomers, waarvan er een de fiets voor mijn neus tegen het hek aan stalde (knalde) en
na een losse plank als oprit (tijdelijk en wiebelig) te hebben genomen, liet een andere laatkomer de tweede
zware toegangsdeur voor mijn neus dichtvallen. Dankzij een behulpzame bouwvakker die de deur voor mij
openhield kwam ik toch het gebouw in. Bij de bieb aangekomen was slechts 1 toegangsdeur geopend, die zelfs
niet helemaal open kan omdat hij naar binnen slaat tegen de veiligheidspoortjes (is niet over nagedacht!).
Kortom ik kon er niet langs en moest mijn scootmobiel op de gang laten staan.
Positief als ik ben, dacht ik nog dit is tijdelijk, ze zijn net open. Ik wacht een maandje en probeer het opnieuw. Samenvatting: de bestrating van het toegangspad is nog slechter geworden, er staan veel fietsen
tegen de hekken dus het is soms slalommen, de houten oprit is er nog steeds, de eerste toegangsdeur staat
netjes open, maar de 2e toegangsdeur zit dicht. Na veel gehannes met de zware deur toch binnen gekomen.
Inmiddels doorgereden naar de bibliotheek, waar nu beide deuren openstaan. Overigens nog steeds tegen
de veiligheidspoortjes aan, maar dat gaf net even meer ruimte dus ik kon met de scootmobiel er net langs.
Na deze slechte ervaringen blijf ik met een paar prangende vragen zitten: waarom niet even gewacht met
verhuizen van de bibliotheek tot alles werkelijk af is? Hoe bestaat het dat er bij het ontwerp van dit gebouw met een openbare functie op geen enkele wijze rekening gehouden met mensen met een beperking?
Gemeente Zandvoort, schaam je!

Marijke Petrovic
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basketbal

zandvoort circuit run

Nipte nederlaag voor Lions dames
Amsterdamse US had net iets meer in huis en won afgelopen zaterdag in de Korver Sporthal met 43-47 van de da-

mes. De heren leden zwaar verlies tegen Racing Beverwijk.
Thuis werd met maar liefst 49-94 verloren.
Het gebrek aan vermogen
om vloeiende en trefzekere aanvallen te spelen,
heeft het damesteam van
The Lions opgebroken. Vaak
werd er wel een break gelopen maar net zo vaak ging
de bal er niet in. De gasten
echter waren vooral van afstand, maar ook onder het
bord, levensgevaarlijk. Toch
werd het een zogenaamde
puntje-puntje-wedstrijd. De
ene keer was US aan de leiding en een paar minuten later wist Lions de stand weer
aan te voeren.
Coach Dave Kroder: “Het
was natuurlijk behoorlijk
teleurstellend dat we deze
wedstrijd niet konden winnen. We konden weinig grip
krijgen op hun strakke verdediging. Dit was typisch
een wedstrijd die we niet
hadden moeten verliezen
en met een beetje geluk valt
hij wel onze kant op.” Toch
was Kroder na afloop redelijk positief: “Verder geen

man overboord, we moeten
gewoon met frisse moed
blijven spelen en zorgen dat
we het plezier houden dat
we de afgelopen maanden
hebben laten zien. 47 punten tegen is helemaal niet
slecht, maar zelf 43 scoren is
te weinig.” Topscores Lions:
Tessa de Boer 19 en Martine
Loos 11 punten. Over twee
weken, zaterdag 26 februari,
speelt het damesteam van
Lions de zware uitwedstrijd
in en tegen het op gelijke
hoogte staande Hoofddorp.
Deze wedstrijd begint om
20.00 uur.

wilde. Lions, dat slechts over
drie ‘originele’ spelers kon
beschikken, kreeg zeer welkome aanvulling uit twee
andere teams waardoor de
wedstrijd toch doorgang kon
vinden. Als eerste was daar
de nog jonge talentvolle speler Jaap v.d. Meij uit het eerste jongens onder 18 team,
die al een wedstrijd achter
de kiezen had maar toch
genegen was om ook in het
eerste te spelen, en de spelers Sander Verboom, Bart
Zwemmer en Jeroen Gaus
uit het tweede team van
de basketbalvereniging. Al
van meet af aan liet Racing

blijken dat er vandaag door
dit Lions niets verwacht
kon worden. Met vloeiende
aanvallen, sterke rebounds,
zowel verdedigend als aanvallend, en een hechte verdediging werd er aan een grote
voorsprong gebouwd, die
uiteindelijk bij de hierboven
vermeldde eindstand stopte.
De komende wedstrijd, op
26 februari in Castricum, is
in ieder geval een van de afwezige spelers weer terug
van vakantie. Wellicht dat
dit dan tegen Sea Devils een
doorslaggevende factor kan
zijn.

Felle zoneverdediging van Zandvoort

Mooie winst café Oomstee
donderdag een inhaalwedstrijd speelde tegen Barbiertje,
heeft een mooie overwinning geboekt. Na de eerste
ronde stonden onze plaatsgenoten op een bijna niet meer

in te halen achterstand. Toen echter in de tweede ronde
twee van de drie partijen alsnog gewonnen werden en

de derde in remise eindigde, trok Oomstee met 12-8 aan
het langste eind.

Oomstee trad aan met kopman Louis v.d. Mije (13), Dick
Pronk (10) en Edwin Ariesen.
V.d. Mije moest de eerste
partij van de avond aan tegenstander Jan Segers (16)
laten. Segers maakte zijn

gemiddelde in 13 beurten en
liet V.d. Mije op 10 staan. Ook
Pronk kon in zijn eerste partij niet echt imponeren en
moest tegen Evert Severijns
(8) in 25 beurten een nederlaag incasseren. De eer-

27 maart aanstaande wordt traditioneel het Scholenkampioenschap voor middelbare scholieren gehouden. Teams
bestaande uit vijf scholieren lopen gezamenlijk één grote
ronde van 4,2 kilometer over het uitdagende racecircuit.

Scholenkampioenschap 2010

Bij het Scholenkampioen
schap is de prestatie niet het
enige doel. Alle scholen en/
of teams worden namelijk
gestimuleerd om extra geld
in te zamelen voor Stichting
ShelterBox, het goede doel

biljarten
Het driebandenteam van café Oomstee, dat afgelopen

Tijdens de Runner's World Zandvoort Circuit Run op zondag

Een team bestaat uit 5 jongens of 5 meisjes. De start is
vanuit de pitstraat, daarna
‘scheuren’ de teams over
het circuit door beroemde
bochten als de Tarzanbocht
en de Gerlachbocht en over
de Hunzerug, om vervolgens
na nog een aantal bochten
de finish te bereiken en daar
door een paar pitspoezen afgevlagd te worden. De vier
beste tijden van elk team tellen mee voor het klassement
‘Snelste klas van 2011’.

Heren

Een opnieuw in personele
nood verkerend herenteam
van The Lions, heeft afgelopen zaterdag geen vuist
kunnen maken tegen Racing
Beverwijk. Na vier keer tien
minuten zuivere speeltijd
stond er een ontluisterend
49-94 nederlaag op het scorebord in de Korver Sporthal.
Racing kon doen wat het

Scholenkampioenschap

ste gewonnen partij voor
Oomstee kwam uit de keu
van Edwin Ariesen. Hoewel
tegenstander Jan Ketelaar
(6) furieus van start ging,
kon hij dat tempo niet volhouden en sleepte Ariesen
alsnog een 7-3 winstpartij
binnen.
De tweede ronde zou heel
anders lopen. Alle drie de
Zandvoortse biljarters wonnen, vaak in stijl, van de gasten. V.d. Mije was veel te
sterk voor Segers en maakte
de partij in 9 (!) beurten met
13-5 uit. V.d. Mije speelde

deze avond een zeer fraai
gemiddelde van meer dan
1 per beurt. Pronk was bijna
niet bij de les toen hij op
uitgaan stond. Toch pakte
Ariesen de partij en proefde ook hij het zoet van de
overwinning. Opnieuw
kwam Ketelaar vanaf de afstoot met drie caramboles
voor te staan en opnieuw
doofde hij uit als een kaars.
Ariesen echter maakt indruk door voor de hele winst
voor Oomstee te zorgen.
Vandaag, donderdag 17 februari, speelt Oomstee een
thuiswedstrijd tegen T&O.

van de Zandvoort Circuit Run
2011. Het team dat het meeste sponsorgeld binnenhaalt,
wordt beloond met spectaculaire prijzen. Scholieren
kunnen zich bovendien laten
sponsoren door familie, vrienden en kennissen. Bij een minimale sponsoropbrengst van
€ 25 ontvang je het unieke
PUMA Runningshirt cadeau.
Het Scholenkampioenschap
is voor iedere leerling van
het middelbaar onderwijs
toegankelijk. Strijd dus
samen met jouw klas of
school mee tegen andere
scholen en zorg dat de titel
‘Snelste klas van 2011’ bij jouw
klas terecht komt. Inschrijven
kan tot 17 maart via www.rwcircuitrun.nl.

adverteerders

Accountantskantoor
Huppelschoten
Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dakcentrale
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën

Duinlust Health Club & Spa
EigenWijs Makelaars
Grand Café Restaurant XL
Greeven, Makelaardij o.g.
Hoogheemraadschap
van Rijnland
Laurel & Hardy
P. van Kleeff
Phoenix bco
Piripi
Riche aan Zee
Stichting Classic Concerts
Taoïstische Tai Chi
Vereniging
Tennisclub Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Valk Glas in lood studio
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
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Actueel

5

Courant
9

Tentoonstelling van
Van Tetterode in
Z'voorts Museum

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Eerste paal voor
jaarrond clubhuis
watersporters

Cultuur

Mooi maar zwaar
repertoire van
Dudok kwartet

Leden Rode Kruis geven
bestuur mandaat voor fusie
Het Rode Kruis afd. Zandvoort gaat een fusie aan met het

Nederandse 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.

Een complete
ZONNEBRIL-OP-STERKTE

nu al vanaf
89 euro!!!

Graag tot ziens bij
SEA OPTIEK!
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

De Mannetjes
LDC: wel of niet
doorbouwen

‘Het lijkt wel een
spelletje: Doet ie het
of doet ie het niet’

Het bestuur van het Rode Kruis afdeling Zandvoort

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

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
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Sport

10 jarige wint
Noord Hollands
kampioenschap

Tweede bouwfase
Louis Davids Carré

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.”

Nico Stammis (PvdA) en Jerry Kramer (VVD) hebben tij-

Fusievoorstel

in tweede fase gerealiseerd verkocht moeten zijn, voor-

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.

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
dat zijn bedrijf met de bouw daarvan zal beginnen.
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.

vervolg op pagina 3

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

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

1

familieberichten

Spotlight

waterstanden
het hele jaar geopend
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en
een unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten,
bedrijfsuitjes, trouwen, recepties en andere feesten.

Mandy en Peter
Van harte gefeliciteerd met jullie

Voor reserveringen bel

12,5 jarig huwelijk
Mams, Paps,
Jolanda, Sandor, Ichelle en Kayisha

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?
Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

023 - 571 57 07

Kijk ook eens op www.clubnautique.nl
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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

burgerlijke stand

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
Dag en nacht bereikbaar

12 februari - 18 februari 2011

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

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, Ana-Maria.
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.
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Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
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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.

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

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

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves

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

vervolg - pagina 1 - Tweede bouwfase Louis Davids Carré
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

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,

Politiek verslag

• 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

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

cartoon

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.

Commissie Raadszaken, d.d. 22 februari

Nog geen consensus
over participatieproces APV
Tijdens de afgelopen vergadering van de commissie Plan-

ning & Control werd het voorstel van het college om te

Weekaanbieding:*

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

komen tot een participatieproces voor de Algemene Plaatselijke 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 agenda staan. Vandaar dat deze extra commissievergadering
Raadszaken nu nog belegd is geworden.
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

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

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.

column

Volgens mij…
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?

Nel Kerkman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant

Zandvoortse Courant • nummer 08 • 24 februari 2011

3

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort
Tel.023-5717580

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :

driegangen menu voor € 29,50
(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

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

11

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

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

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.
14-09-09
Gebakken
met gebakken aardappelen en spinazie
U kuntMa
het
zo gek
niettartaar
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

17-09-09
Andijvie stamppot
een balen
gehakt
Ook deDoseniorenmenu’s
à met
€ 7,-de daghap à € 10,--

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

		

Bel: 5712102

Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

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

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

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

Krant niet ontvangen?
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Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Kunstzinnige hersenspinsels
van een bescheiden kunstenaar
Al meer dan 40 jaar bestaat de kunst van Roland van Tetterode (1954) en in al die jaren is er nog nooit een overzichtstentoonstelling van zijn werk verschenen. Door inzet

van de kunstminnaar zelf, kunstenaar Wim Nederlof en in

samenwerking met de beheerder van het Zandvoorts Museum, Sabine Huls, is de tentoonstelling samengesteld.

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.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Grenspaal

Genootschapavond

Nieuwe ruimte

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

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

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.

Alle beetjes helpen bij
ZANDVOORT SCHOON !?;
- 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?

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

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

VVD-fractievoorzitter 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 VVDtalent en bestaat uit een
tiental onderwerpen die door
een aantal landelijk bekende
sprekers zullen worden ver
zorgd. Zo zullen gedepu
teerde van Noord-Holland
en provinciaal lijsttrekker
bij de komende verkiezin
gen Elisabeth Post, staats
secretaris van Veiligheid en
Justitie Fred Teeven en oud-

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
Taizé-werkgroep 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!
5

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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De Tegelmakelaar

Jubilarissen Zandvoortse Rode Kruis
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van afgelopen 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.

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

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

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

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

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.

door Erna Meijer

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.

al 9.000 foto's hiervan uit
gebreid bezichtigd worden.
Naast een keur aan wanden 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 2-3 dagen indien
het artikel op voorraad is, en
anders 2-3 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

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.

Bezo
www
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

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. 06-51389087.
www.tegelmakelaar.nl

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.

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
Zondag 27 februari

GRATIS* behandeling (t.w.v. € 35,-) tegen DONKERE KRINGEN,

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

WALLEN en KRAAIEPOOTJES met het NIEUWSTE product
van Dermalogica: Age Reversal Eye Complex, bij boeking van

De herten kijken
reikhalzend naar je uit

een Facial van 60 minuten.

Een Revolutionaire vermindering
van Huidveroudering rondom de ogen

Groetjes Nina

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

Deze actie wordt van harte ondersteund door GROENLINKS Zandvoort

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.
w
nieu
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

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Een revolutionaire vermindering van huidveroudering.

Zandvoort

Van Alphenstraat 55-2

open

huis

Zandvoort

Spoorbuurtstraat 8

rum
cent

• 2-kamer 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 NS-station;
• Afgesloten parkeerterrein voor bewoners;
• Vernieuwde kunststof kozijnen (2010);
• Servicekosten € 175,= incl. voorschot stooken waterkosten.

Vraagprijs: € 147.500,= k.k.
•
•
•
•
•
•

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.

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

Zandvoort

Oosterparkstraat 54

2-on

1-kap

der-

Zandvoort

Verzetsplein 54

te

nnet

o
mais

•
•
•
•
•
•

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.

Vraagprijs: € 295.000,= k.k.
• 3-Kamermaisonnette (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.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Verwacht: “Zandvoortse” veranda woning aan de Haarlemmerstraat!

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

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
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Zorgen over verenigingen in het LDC
De fractie van het CDA maakt zich grote zorgen over het

gebruik door de Zandvoortse verenigingen van het ‘nieuwe 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.

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

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

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.

Opkikkerdag voor Kyllian
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.

Slippen bij Slotemakers Antislipschool

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

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

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.

Eerste paal voor jaarrond clubhuis
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.

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

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 WVZleden. Het ‘clubhuis’ heeft

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

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 NoordHolland, 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.

Han van Dam Sjoelkampioen Heren
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 uiteindelijk mochten 6 finalisten de strijd beslechten.

Een geconcentreerde winnaar Han van Dam

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

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

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.
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Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Tutti Frutti
2e hands boutiek. Inname
en verkoop voorjaarsen zomer merkkleding.
C. Slegerstraat 6,
tel. 5731712. Ma. 12-17, di./
vr. 9.30-17.30, za. 10-17 uur
.........................................................
Te huur:
2-kamer appartement
1 à 2 pers. Ca. 3 mnd.
Eigen ingang, wasmachine/
droger. Tel. 5715623

Zangles
en stemvorming
voor beginners en
gevorderden.
Tel. 06-16313229
.........................................................

Rommelmarkt…
gratis golfles…
koffie?
Reageren kan via
info@zandvoortsecourant.nl
.........................................................

Sleutels verloren
3 sleutels en een
alarmzendertje van een
scooter. Beloning € 30,Tel. 06-41777930
.........................................................

Permanent make-up
Specialiste met 17 jaar
ervaring en GGD gecerti
ficeerd. Voor de mooiste
wenkbrauwen, eyeliners
en lipliners. Boudoir,
Achterweg 22, tel. 5736021

Voor een goede en
prettige voetbehandeling
naar Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid.
06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................

Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
nagelcorrectie en
schimmeldiagnostiek.
Diabetische en reumatische
voet worden vergoed
door zorgverzekering.
komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944
.........................................................

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!

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tevens door u in te vullen:

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

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Het Pakhuis, een kring
loopwinkel waar van alles
te koop is! Van serviezen
en glaswerk tot
meubels en van kleding
tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.
.........................................................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
L. Paap medische
hulpmiddelen Aanmeten
van Therapeutische
Elastische Kousen.
Vergoeding via zorgverzeke
raar. Bel voor een afspraak
bij u thuis: 06-51815360
Inloopspreekuur: maandag
9.00- 12.30 Flemingsstraat
55 (Pluspunt)
........................................................
Uw auto kopen of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624

Te huur: garage
De Ruyterstraat
€ 125,- per mnd.
Tel.: 06-53256274
........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 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. 023-5427858
www.shiatsis.nl
.........................................................
Te huur gevraagd:
winkel cq. bedrijfspand
in Zandvoort, haarlem of
omgeving. Ca. 100 m2.
Marc Valk, tel. 06-1340 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 06-51737579
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C U L T U UR
Sporen uit het verleden

Schildersbedrijf Klaas van der Mije
In de rubriek glas-in-loodramen zijn er diverse ramen getoond die gesigneerd zijn door Dick van der Mije. Dit keer
stuurde Kees v.d. Bos twee mooie ramen met gebrandschilderde 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

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
glas-in-loodramen 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.

“Kl. van der Mije was de firmanaam van het schildersbedrijf
Klaas van der Mije. Het glas-in-loodwerk 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 glas-inloodramen in het atelier in Bentveld, achter het huis van
zijn vader Klaas”, aldus Dick van der Mije jr.

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

Het Dudok Kwartet bedankt het publiek

door Joop van Nes

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

‘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
G-groot zorgt er dan ook voor
dat alle instrumenten in het

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

Mooi maar zwaar repertoire van Dudok Kwartet
dok Kwartet na afloop gemengde gevoelens. Over het alge-

De vereniging Beeldende Kunstenaars Zandvoort organi-

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

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

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

Midwinterborrel
BKZandvoort

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 Esgroot 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.

Binnen was het net zo koud
als buiten maar dat hoort
bij een midwinterborrel. De
ruimte van het voormalige
zwembad Dries Sonneveld
bij het Palace-gebouw 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.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

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

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

Nieuwe collectie spiegels
is binnen
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

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

Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Walk of Fame
shirts

Horeca:

Voorjaarscollectie
lange en korte mouw is binnen

Harocamo - Kerkstraat

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag
www.walkoffameshirts.nl

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand februari:
10 % korting op gordijnen.
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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

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

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.

Prachtige
voorjaarsbolletjes

Vanaf 1 maart
ook zondags geopend!
Gewijzigde openingstijden:
maandag t/m donderdag : 7.30
vrijdag
: 7.30
: 10.00
zaterdag
zondag
: 10.00

tot
tot
tot
tot

Specialist voor al uw bloemwerken.

23.00 uur
01.00 uur
01.00 uur
17.00 uur

Glas in lood ramen
Gebrandschilderd glas
Gezandstraald glas

Nu ook

Ook voor Zandvoortse taferelen in gebrandschilderd glas

Gasthuisplein 9 winkel
Nieuw telefoonnummer: 023-7433706
www.sheilasbroodjes-internet.nl

Donkere Spaarne 14 zwart - Haarlem

Tel. 023-53 11 330

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Senioren honkbal
Het voorjaar komt er weer aan en dat betekent dat de zomersporters staan te popelen om hun sport weer te gaan beoefenen. Een sport die er dit jaar uitspringt is honkbal en wel bij

ZSC. Na jaren is het ‘grote’ mannenspel weer in Zandvoort te
bewonderen.

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
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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

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
honkbal-softbal.zsc04@
hotmail.com.

Watersport beoefenen is geweldig
Een andere voorjaars- en zomersport is de watersport. Zandvoort 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.

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

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.

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
NAM-REM’, een van de
grootste zeilevenementen
van Nederland. Meer infor
matie over de WVZ vindt u
op www.wvz.vuurwerk.nl.
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Dier van de Week

Scouting zette Ivo Lemmens
op het vrijwilligerspad
De scouting en zijn opvoeding thuis hebben Ivo Lemmens 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 serie 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.

Ivo Lemmens

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
Maris-St. 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 Maris-St.
Willibrordus en … penning
meester van de gelijknami
ge vereniging.
Genoeg, zou je zo zeg
gen. Maar nee, Ivo is

ook penningmeester van
de Kampeerv ereniging
Strandgenoegen. Penning
meester van de Stichting
Eén Zandvoort, die onder
andere het succesvolle
Culin air Zandvoort orga
niseert. Penningmeester
van de Stichting Wieler
even em ent en Zandvoort
(met de Zeepkistenrace op
Koninginnedag en de So
lexrace). 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 ik-denken
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…

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
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 tegen het afschieten van damherten in de AWD.

Foto: Jolanda Meier-Koning

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

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 NoordHolland) en Carla van Viegen
(lijsttrekker Zuid-Holland).
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 AWD-terrein,
duurt circa twee uur en start
en eindigt bij Wok Palace,
Zandvoortselaan 187.

Postzegelbeurs
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

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 0235712303 of bij Hans Halder
man 023-5714158.
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Voorlopig zacht
en wisselvallig

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

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 donderdag bij OOK Zandvoort in Pluspunt. Binnenkort ook op zondag.

Dansmiddag voor senioren
Elke 1ste vrijdag van de maand

24 Februari t/m 2 Maart

heeft ons inderdaad bereikt aan het begin van de week
middels een bescheiden en iets verlaat Valentijnswintertje. 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.

4 maart t/m 10 juni

YogActief instromen kan altijd
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur

De koude lucht, er werd hier al lange tijd op gezinspeeld,

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

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.

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
anti-winterse taferelen op.

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.

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.

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

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

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
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We mogen nu toch wel
concluderen dat van echt
winterweer geen sprake
meer kan zijn voor 1 maart.
Ongetwijfeld zal het in de
periode 3-10 maart weer
kouder worden met de be
kende gure maartse buien.

Do.

weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

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
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Column

Een inspirerende
man

Een gedreven perfectionist
met een warme persoonlijkheid
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.

Lars One

l

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 21-jarige 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 zwart-wit portret van een oude man. Heel intiem, je kunt
er geen gesprek mee hebben, maar het zegt zoveel.

IS
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Die Nelson Mandela. Wat een passie, wat een pure wijsheid. Hij geeft zelf uitleg: “Ik heb tegen de onderdrukking
van blanken gevochten en ik heb tegen de onderdrukking 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 waarschijnlijk 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 verandering. Hoe sterk moet je zijn om zoiets te bewerkstelligen? 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.

Get Out!

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 vriendinnenavondje 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

Zalig Zonnig Zandvoort!

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.
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nd als onder
2 maart 2011 verkiezingen van Provinciale Staten:

Kies vertrouwd, stem
op een dorpsgenoot
Ik heet Bruno Bouberg Wilson en
woon sinds mijn achtste in Zandvoort, nu 58 jaar. Na als zelfstandig 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

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

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.

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 legitimatiebewijs mee als u
gaat stemmen.

Niet 75 miljoen euro uitgeven aan
“nieuw beleid” maar aan bestaand
beleid zodat er niet op provinciale kerntaken 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 Samenwerkende Bonden van Ouderen in NoordHolland) 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...

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

KATTENKWAAD

Babyboomers massaal met pensioen
“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 jaren van de wederopbouw werden er heel veel kinderen
geboren. De naoorlogse generatie staat bekend als ‘de
babyboomers’. En die babyboomers gaan de komende jaren massaal met pensioen. Met grote gevolgen voor onze
maatschappij…

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 65-plussers
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
Schilderworkshop van Marianne Rebel tijdens de Nationale 50+ dag

Het Centraal Bureau voor
de Statistiek heeft berekend
dat er de komende vier jaar
500.000 65-plussers bijko
men. Zij werden geboren in
de periode 1946-1950, 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 2015-2040 nog eens
anderhalf miljoen 65-plussers
erbij. Dat heeft tot gevolg dat
de Nederlandse bevolking in
2040 voor meer dan een kwart
uit 65-plussers 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

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 Hbostudenten 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

cies en kiesdistricten meedoet
aan de Provinciale Statenver
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 2049 jaar genoemd wordt) die
de commercie de afgelopen
decennia beheerst heeft,
staat op instorten. 50-plus
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.

“De VVV heeft haarscherp
ingezien dat 50-Plussers een steeds
belangrijker doelgroep zijn”
zich speciaal op ouderen rich
ten, zoals in Zandvoort de OPZ.
Oud PvdA- en VARA-man Jan
Nagel heeft een nieuwe lan
delijke partij, 50Plus, opgericht
die op 2 maart in alle provin

(Reageren? Mail naar Edwin@
zandvoortsecourant.nl)

Nr. 6

Kat-en-muisspel
Naast Macavity, het vrolijke feestbeest, en Polo, het nichterige 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 kwispelende enthousiasme en Polo de bibberende onderdanigheid, is
Tommy 100% kat. Felis domestica in optima forma.
Dat vertaalt zich vooral in
zijn relatie met de wereld.
Macavity omarmt de wereld,
Polo schrikt van de wereld,
en Tommy accepteert de
wereld zoals hij is. Hij is de
rust zelve. Daarmee 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.

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 kat-enmuisspel, 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
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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 definitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie
en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt 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 onderwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken,
moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De
aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn voor een vergadering die de woensdagavond daarop
wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente
Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of
per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het
raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een
aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en
liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn
te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies >
Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.
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 NoordHolland in kieskring 3 (Haarlem) op woensdag 2 maart 2011 in
onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Aanduiding stembureau

ZANDVOORTS MUSEUM
STRANDHOTEL CENTERPARCS
ZANDVOORT
ORANJE NASSAUSCHOOL
BREDE-SCHOOL
RODE KRUISGEBOUW
“DE SCHOOL”
VOORHEEN DE GEREF. KERK
ZORGCENTRUM
NIEUW-UNICUM
STICHTING A.G.BODAAN
STICHTING PLUSPUNT
ZANDVOORT
STATION NS

Adres stembureau
Swaluëstraat 1
Trompstraat 2

Lijsterstraat 1
Louis Davidscarré
Nicolaas Beetslaan 14
Ingang Emmaweg 22
Herman Heijermansweg 73
Zandvoortselaan 165
Bramenlaan 2
Flemingstraat 55
Stationsplein

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus 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 verkiezingen, 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 verkiezingen, Swaluëstraat 2.

Artikel 3.8 Wro: Ontwerpbestemmingsplan ‘Snackverkooppunt 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 ontwerpbestemmingsplan “Snackverkooppunt Tollensstraat”.
Het plangebied ligt ten noorden van de spoorlijn Zandvoort –
Amsterdam. Het plangebied ligt aan de Tollensstraat direct ten

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.ruimtelijkeplannen.nl en www.zandvoort.nl.
De stukken liggen daarnaast gedurende de openingstijden ter
inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 en in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg
34 te Zandvoort. Gedurende de termijn van de terinzageligging
kan door een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen
naar voren worden gebracht. Schriftelijk dienen zienswijzen
naar voren gebracht te worden bij de gemeenteraad van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge reacties
kan een telefonische afspraak worden gemaakt met mevrouw
E. Fennema of mevrouw S. Koenes van de afdeling 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 inwoners 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 handhavingactie 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 bekeuring 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 woonruimte, ingekomen 16 februari 2011, 2011-001Sp.
- Vinkenstraat 12, plaatsen kelder; opbouw op bestaande uitbouw 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.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 08

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.

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar”
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Centraal telefoonnummer

Verzonden besluiten
Ontheffing verleend

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 februari 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

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

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

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.
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.

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 velen 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/Zandvoort afgelopen zaterdag in de Korver Sporthal organiseerde, 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.

Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
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Deelnemers zitten klaar voor de start

Goede handel op de markt

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.

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.

GALM+ is een bewegingssti
muleringsstrategie voor spor
tief in-actieve 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

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.
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biljarten

wielersport

Oomstee 2 wint van koploper
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.

Nieuwkomer Jeroen v.d. Bos

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

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.

Onze plaatsgenoot won zijn
eerste partij met 7-9 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.

De Zandvoorters met onder meer Erik van Diemen, Nicky

Nicolaas, Leon Verboom, Kenzo Elsas, Bas van Gool en keeper Wouter Schuiten hadden het zwaar te verduren tegen
de Brug.

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

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 1-1. De
ploeg wist gaandeweg meer

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.
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.

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

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.

ShelterBox als goede doel
Rotaryclub Zandvoort zet zich met Le Champion, organisator van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run, in om geld

bijeen te brengen voor de stichting ShelterBox Nederland.

als leverancier van noodonderkomens in rampgebieden.
Het is één van de grootste Rotaryclub projecten ter wereld!

overwicht te krijgen en nam
het initiatief in het scorever
loop. Bij een 2-4 voorsprong
kwam ZSC’04 nog één keer
terug tot 3-4. Daarna was de
wedstrijd gespeeld in liep de
Brug uit naar 3-8.
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.

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

circuit run

te zorgen dat het unieke ShelterBox-project bekend wordt

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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fietstoertochten onder de naam Vacansoleil 4 Challenge. Bij

van de Zandvoort Circuit Run. De stichting is opgericht om

De Brug te sterk voor ZSC’04
voetbalploeg De Brug een behoorlijke nederlaag slikken.

Op 2 april aanstaande start in Zandvoort een serie van 4

Deze landelijke Rotarystichting is dit jaar het goede doel

zaalvoetbal

Afgelopen vrijdag moest ZSC’04 tegen de Haarlemse zaal-

Veilig kennismaken met de wielersport

Shelterboxen | Foto: PR

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

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

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 Zandvoort Circuit Run
heeft al een vrijwillige bij
drage gestort bij hun inschrij
ving. Met de bijeengebrachte
gelden tijdens dit specta
culaire hardloopevenement
wil Rotaryclub Zandvoort 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.
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autosport

paardensport

Duo Vink en Bakker winnen eerste Short-Rally
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.

Even wennen, die bolides door de duinen | Foto: Chris Schotanus

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

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.

Voor het Circuit Park Zand
voort is de Circuit ShortRally 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 Short-Rally’s op een in
dustrieterrein afgewerkt”,
aldus Erik Weijers, COO van
Circuit Park Zandvoort. De
Short-Rally 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

Arie Luyendijkbocht. Na de
Kumhobocht ging het par
cours via het Heineken pad
dock en vervolgens linksaf
de S-bocht door, daarna
weer kort draaien richting de
Hunzerug om via de Gerlachen 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.

voetbal

SV Zandvoort moet in allerlaatste fase buigen
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag niet weten te winnen van Voorland. De Amsterdammers, die in de eerste
helft gedecideerd binnen 23 minuten op 0-2 stonden, wisten vlak voor tijd alsnog met 2-3 te winnen.

Gevaarlijke situatie voor het Zandvoortse doel

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

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.

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 0-2 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 16-metergebied 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

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 2-0 verloor. Overige uit
slagen 2e klasse A: Aalsmeer
– Castricum: 1-0; TOB –
Monnickendam: 2-1; ZOB –
Overbos: 3-1; Hellas Sport –
Haarlem/Kennemerland: 0-6
en Jong Hercules – AFC: 0-0.

Jade Oord NH-Kampioen
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 NoordHolland in Barsingerhorn, even ten oosten van Schagen.

Noord-Hollands kampioen Jade Oord op haar pony Kajak

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 Oord-Ansems.
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.

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 jacht-springparcours 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 NoordHollands 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.
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VVV op Duitse
beurs met open
armen ontvangen

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Z’voortse vrouwen
gaan op de
Gooische toer

Cultuur

Kunstwisseling
van Collage
des college

Van arm vissersdorp naar rijke badplaats

was het een snelle vergadering die al om 21.20 uur afge-

en belangstellenden waren naar De Krocht gekomen om

lopen was.

de gezellige avond bij te wonen. In de pauze was als van-

ouds een verloting en menig gelukkige ging naar huis

Het beschikbaar stellen van
budget ten behoeve van een
Maatschappelijke Kosten
Baten Analyse (MKBA) kust
in 2011 was een fluitje van
een cent. Binnen de kortste
keren had de jarige voorzit
ter Niek Meijer het agenda
punt afgewerkt. De enige
voorwaarde van de raad om
het budget beschikbaar te

met een mooie prijs.

De Mannetjes

Cense stopt
als voorzitter

‘Hij is nu zelf Zandvoortse
historie geworden’

GOZ over de Zandvoortse
historie. Onlangs hebben
Cense en Cor Draijer nog
bijgedragen aan een mor
fologisch onderzoek van de
provincie over hoe de ont
wikkeling is geweest van de
Middenboulevard.
Voor het eerst bij het GOZ
presenteerde bestuurslid
Leendert de Jong een le
zing met als thema hoe
Zandvoort van een arm vis
sersdorp een rijke badplaats
werd. Begeleid met afbeel
dingen van oude kaarten
en foto’s vertelde hij over de
armoede van de bevolking.
Eeuwenlang bleek de vis
serij niet echt een vetpot te
zijn en in de Franse tijd wer
den de vissers belemmerd
om uit te varen. Ook de be
reikbaarheid van Zandvoort

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Burger mag ‘adviseren’
agendapunt zorgde voor wat discussie maar voor de rest

avond aandacht aan de Zandvoortse historie. Veel leden

Armoede troef

Jan Lammers
gaat racen in
GT4-klasse

slechts een tweetal bespreekpunten. Vooral het laatste

Genootschap Oud Zandvoort (GOZ) afgelopen vrijdag-

Voor Ger Cense was de eer
ste Genootschapavond in
het jaar tevens zijn laatste
als voorzitter. Meer dan 15
jaar heeft hij zich ingezet om
de vereniging tot grote bloei
te brengen. Zeker het ver
melden waard is de stijging
van het ledenaantal van 800
naar 1800. In zijn welkomst
woord memoreerde Cense
de fijne samenwerking
met ‘zijn crew’ en ondanks
een minimale medewer
king met het Zandvoorts
Museum heeft het GOZ
in de jaren laten zien dat
men niet voorbij kan aan
de optimale kennis van het

Sport

De raadsvergadering van afgelopen dinsdag kende

Met een lezing en een digitaal bewerkte film schonk het

tekst en foto Nel Kerkman
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stellen was dat de provin
cie 50% zou bijdragen. Die
bijdrage is inmiddels toege
zegd en dus stond er niets
meer in de weg om het geld
ter beschikking te stellen.
Alleen GL ging niet mee met
het voorstel.

vervolg op pagina 3

Voorzitter Ger Cense van het Genootschap

was, ook toen al, een oorzaak
dat de badplaats minder be
kend was dan andere plaat
sen aan de Noordzeekust.
Door de bestrating van de
Zandvoortselaan en later
de aanleg van de treinbaan
kwamen de rijke Amster
dammers en Duitsers, en
ook de Oostenrijkse keize
rin Sissi, naar de badplaats
toe. De vooruitgang van
Zandvoort was mede te
danken aan de bouw van
hotel Groot Badhuis met
kuipen gevuld met badwa
ter. Dat geschiedenis een
hobby is van De Jong, was
duidelijk merkbaar door
zijn deskundige en heldere
uitleg.

Digitale films

Na de verloting, die dit keer
gepresenteerd werd door
dorpsomroeper Gerard
Kuijper en oud-bestuurslid

Maarten Weber, vertoonde
secretaris Cor Draijer film
beelden van Zandvoort.
Hoewel volgens Draijer de
films al eerder getoond wa
ren, was het weer vanouds
genieten met herkenbare,
oude filmpjes vergezeld met
gezellige liedjes. Te zien wa
ren verschillende openingen
van toentertijd nog nieuwe
gebouwen zoals Huis in de
Duinen en de watertoren.
Als toetje van de genoeglij
ke avond zong iedereen niet
één maar vijf coupletten van
het Zandvoortse volkslied.
Daarna nam vicevoorzitter
Ankie Joustra het woord om
Ger Cense onder groot ap
plaus en met een prachtige
bos bloemen te bedanken
voor 15 jaar voorzitterschap.
Op de algemene ledenver
gadering in mei wordt er
officieel afscheid genomen
van de bevlogen voorzitter.

Werk mee aan een nieuwe APV!
Kom 10 maart naar de bijeenkomst
op Louis Davidscarré 1 (zie pagina 21)

1

Algemene kennisgeving
Op 22 februari 2011 is overleden

Dirkje van de Velden
in de leeftijd van 71 jaar.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene begraafplaats te Zandvoort.

burgerlijke stand

waterstanden

19 februari - 25 februari 2011
Geboren:

het hele jaar geopend

Melissa Roza, dochter van: Sauer, Maurice en: Bagheri,
Mandana.
Nua Joy, dochter van: Derksen, Mark Hermanus Joost en:
Dam, Yvonne Suleika.

van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en
een unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten,
bedrijfsuitjes, trouwen, recepties en andere feesten.

Ondertrouwd:

van Loon, Jeffrey en: Kroezen, Jordana.
Broodbakker, Jean-Paul en: Gueli, Debora.

Voor reserveringen bel

Geregistreerd Partnerschap:

Kijk ook eens op www.clubnautique.nl

Paap, Jeroen Cornelis en: Kinneging, Jolien.

Overleden:

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

van Overbeek, Johannes, oud 90 jaar.
Helsdingen, Frederik, oud 94 jaar.
Kuipers geb. Ruifrok, Christina Adriana, oud 82 jaar.
van de Velden, Dirkje, oud 71 jaar.

kerkdiensten

Komende vrijdag

Taizé dienst Thema: ‘Ik moet nog (l)even’
19.30 uur, Agatha kerk

~ 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

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 De heer B. Blans
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Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Deze week driegangen menu à € 26,50 p.p.:

Pappadum met gebraden rosbief en gemarineerde shi-take

❖

Gegrilde zeebaars op tomatenrisotto
en een saus van Hollandse garnalen

❖

Huisgemaakte chocolade crème brûlée
Voor reserveringen: 023-5713200, www.beachclubtien.nl

Jeannette Bluijs 50 JAAR

Dat is schrikken !!!
Liefs de M club

Op 2 maart is het
twee jaar geleden dat Hugoos
zijn deuren opende.
Ondanks de recessie is het
restaurant een succes geworden.
Wij zijn als ouders super trots op onze zoon
Christiaan, een geweldige kok en doorzetter,
dit met de steun van Romanie.
Wij houden van jullie en van harte gefeliciteerd...

       Dag en nacht bereikbaar

Papa en Mama
2

Laag

maart

Hoog

Komende zondag

Spotlights
Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

023 - 571 57 07

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.

maart
5 Dansavond - Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

Weer betaald parkeren op boulevards
Vanaf deze week is het betaald parkeren op de boulevards
weer ingegaan. Op 1 maart zijn de parkeermeters wer in ge-

bruik genomen. Het was voorlopig de laatste ‘ gratis’ winter,
want vanaf komende winter wordt het betaald parkeren de
hele winter door.

6 Kindercarnaval - Theater De Krocht, 14.00 – 16.30 uur
11 Opening Kinderkunstlijn - Bibliotheek Duinrand
Zandvoort, aanvang 14.30 uur

15 ANBO Feestmiddag - in de theaterzaal van Pluspunt,
aanvang 14.30 uur

t/m 10 april: Expositie - ‘De Wonderlijke Wereld van
Roland van Tetterode’, Zandvoorts Museum

De parkeermeters op de boulevard zijn weer in werking gesteld

Zandvoorts raadslid
exposeert in Haarlems café

Het betaald parkeren gaat
ook in voor parkeerterrein
De Zuid, wat sinds 1 janu
ari onder beheer van de

gemeente Zandvoort valt.
Op dit moment wordt hard
gewerkt om het parkeerter
rein operationeel te maken.

Dit houdt onder andere in
dat de bestaande slagbo
men vervangen worden. Ook
wordt andere betaalappara
tuur geïnstalleerd. In ver
band met werkzaamheden
zal vanaf maandag 7 maart
het parkeerterrein afgeslo
ten worden en daardoor tij
delijk niet toegankelijk zijn
om te parkeren.
Voor parkeerterrein De Zuid
zijn, net zoals voorheen, ook
abonnementen verkrijgbaar.
Vooralsnog zijn dat alleen
jaarabonnementen à € 150
inclusief BTW. Later volgen
ook maand- en weekabon
nementen. Voor meer infor
matie kunt u contact opne
men met de gemeente via
tel. 5740100 of e-mail: par
keren@zandvoort.nl.

vervolg - pagina 1 - Verslag Raadsvergadering d.d. 1 maart
Kaders
participatietraject APV

Een van de tentoongestelde foto's van Nico Stammis

De fractievoorzitter van de
PvdA in de Zandvoortse ge
meenteraad, Nico Stammis,
heeft een eervolle uitnodi
ging ontvangen om in het
bekende Haarl emse café
De Roemer de hele maand

cartoon

maart met een aantal van
zijn foto’s te exposeren.
Stammis zal circa 6 foto’s
leveren die tijdens de ope
ningsuren van het café aan
de Botermarkt 17 in Haarlem,
te bezichtigen zijn.

In 2010 is de Algemene
Plaatselijke Verordening
(APV) op een aantal punten
gewijzigd. Toen is reeds aan
gegeven dat een nieuw APVtraject zou worden gestart
waarbij burgers konden par
ticiperen. Het ministerie no
digde Zandvoort uit om deel
te nemen aan een pilot om
de burgers meer inspraak te
geven. Er werd budget voor
beschikbaar gesteld en een
adviseur om het geheel te
begeleiden. Voorgesteld
werd om vijf verschillende
mogelijkheden/niveaus te
gebruiken: informeren, raad
plegen, adviseren, copro
duceren en meebeslissen.
Vooral die laatste twee wa
ren voor bijna de hele raad
niet bespreekbaar omdat ze
volgens de raadsleden te ver
gaan. De rollen van samen
werkingspartner bij ‘copro
duceren’ en medebeslisser
bij de laatste mogelijkheid,
zou de burgers of belan
gengroeperingen teveel op
de stoel van het raadslid zet
ten. In bepaalde zaken in de
APV kan trouwens helemaal
niet geparticipeerd worden

omdat die wettelijk verplicht
zijn.

Amendement

De discussie was al vorige
week in de extra commis
sievergadering gevoerd
maar toch probeerden GL
en D66 om één trap verder
dan adviseren, het coprodu
ceren, te komen. Robbert de
Vries (D66) vindt dat de in
woners van Zandvoort niet
serieus genomen worden als
het traject niet verder gaat
dan adviseren. “We moeten
de creativiteit van de bur
gers benutten”, zei hij. Virgil
Bawits (GL) vindt dat een pi
lot een experiment is en is
benieuwd of coproduceren
werkt in Zandvoort. Daarom
wil hij tot en met coprodu
ceren gaan. GBZ vindt bij
monde van Astrid van der
Veld dat er helemaal niet
geparticipeerd moet wor
den om te komen tot een
nieuwe APV. “We maken van
Zandvoort een slaapstad als
iedereen mag participeren.
Participeren is goed maar
niet voor de APV”, zei ze. Jos
van der Drift (VVD) wil de
creativiteit van de burgers
zeker mee laten spelen. Hij

vindt dat adviezen uit de
bevolking serieus meege
nomen moeten worden. Hij
vindt het echter niet wen
selijk om daarin verder te
gaan dan zwaarwegend ad
viseren en diende een amen
dement in om te komen tot
het standpunt van de VVD.
Daarmee verwoordde hij
ook de meningen van de an
dere college-ondersteunen
de partijen. Toen de voorzit
ter tot stemming overging
bleek dat een meerderheid
van VVD, CDA, PvdA en SZ
het amendement steunde.
Toen het geheel in stem
ming kwam, waren alleen
GBZ en D66 tegen waardoor
het voorstel werd aangeno
men.

LDC

Vandaag, donderdag, staat
tijdens de vergadering van
de commissie Projecten &
Thema’s de vooruitgang
van het project LDC op de
agenda. Wethouder Wilfred
Tates heeft tijdens de vo
rige commissie beloofd dan
met alle gegevens te komen
waar geen geheimhouding
op ligt. De commissie had
daarom gevraagd.

column

Recyclen doen
we met zijn allen
Als brave burgers recyclen we
keurig ons afval. Flessen, pa
pier, groen en nu ook plastic.
Maar wat gebeurt er met ons
gesorteerde vuil? In een arti
kel in een bekend dagblad lees
ik: ‘Vaagheid over vuilnis kost
consument geld’. Ruim een
vijfde van de mensen weet
niet hoeveel huisvuil hij pro
duceert. Weet U het? Ik ook
niet. Wat ik echter wel weet
is dat tegenwoordig onze bak
véél minder vol is dan vroeger.
Soms is de bak maar voor de
helft gevuld. Helaas proppen
anderen dan wel weer hun
vuilnis in onze bak!
De consument heeft geen
idee hoeveel kilo hij produ
ceert, wat hem dat kost en
wat er met zijn afval gebeurt.
Meer kennis hierover kan
flink schelen in de afvalstof
fenheffing. Vuilverwerker van
Gansewinkel: “Wij horen vaak;
we wisten niet dat jullie dat al
lemaal met ons vuilnis doen”.
Want veel schijnt er niet van
ons afval over te blijven. Een
groot deel ervan wordt omge
zet in groene energie. Wat na
de verbranding overblijft komt
terecht in funderingen en de
onderlaag van asfalt. Mijn idee
is, om een folder uit te geven
om dit hele proces duidelijk
uit te leggen. Misschien een
tip voor de gemeente? Meer
inzicht in de weg van het vuil
nis motiveert de consument
om beter na te denken over
afvalscheiding. Dat leidt weer
tot meer recycling. En blijft er
minder werk over voor de vuil
verbranding. Kost ons uitein
delijk weer minder geld aan
belastingen e.d.
En nu niet meer denken dat al
het afval op een grote berg bij el
kaar wordt gesmeten! Gelukkig
gaan wij, Nederlanders, steeds
bewuster met afval om. Alleen
wil 30% van de bevol
king er niet te ver voor
hoeven lopen. En daar is
ook iets voor te zeggen.
Dus met zijn allen..... óp
naar de glas/kranten/
plastic en glascontainer!

Lienke Brugman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
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Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort

11

Tel.023-5717580
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

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

¿Que Pasa Playa?
Strandpaviljoen 6

Zaterdag 5 maart
vanaf 19.00 uur
openingsparty met DJ

RT
A
A
M
6
START:

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

‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Circuscaravan in brand

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Foetsie

Foto: Irma de Jong - van Middelkoop

Maandag stond een cara
van van het Staatscircus van
Moskou, dat op het terrein
van Circuit Park Zandvoort
naast de hoofdtribune de
winterstalling heeft, in
brand. De brandweer rukte

met groot materieel uit
om overslaan naar andere
voertuigen van het circus,
die nogal kort op elkaar
stonden, te voorkomen. De
brand werd in ieder geval
opgeschaald naar ‘brand

middel’ dat aangeeft dat
het toch wel een serieuze
brand was. Hoe de brand is
ontstaan is vooralsnog niet
bekend maar wordt wel on
derzocht. Bij de brand raak
te niemand gewond.

Zandvoort promotie
op Duitse vakantiebeurs
Het verblijfstoerisme in Zandvoort is voor een groot deel afhankelijk van de Duitse markt.
VVV Zandvoort organiseert dit jaar weer tal van campagnes in Duitsland om toeristen
aan te trekken. Afgelopen week was Zandvoort dan ook goed vertegenwoordigd op de
vakantiebeurs in Essen.
Op deze beurs was het
gros van de meer dan
100.000 bezoekers
50 jaar of ouder en
opvallend was dat er
meteen na de ope
ning van de beurs
een rij bezoekers
voor de stand van
VVV Zandvoort
stond. Het en
thousiasme en
de interesse waarmee
de Zandvoortse stand op
deze beurs werd bezocht
was ongekend! In dit deel

van Duitsland is Zandvoort
‘wereldberoemd’ en in Essen
werd onze VVV dan ook met

open armen ontvangen.
Door de mede
werkers van VVV
Zandvoort werd
hier enthousiast
op gereageerd en
de geïnteresseer
den werden voor
zien van gerichte
informatie over on
der andere de speci
ale beursaanbieding
die bestond uit een
leuk overnachtingsar
rangement in onze gezellige
badplaats.

Veegt ZANDVOORT zijn straatje SCHOON!?
Afgelopen weekeinde werden we getrakteerd op een behoorlijke
hoeveelheid regen. In diverse straten bleek de afvoer van water
belemmerd te worden door hoopjes straatvuil die bewoners bijeengeveegd hadden en in de goot gedeponeerd. Ook bleken afvoerputten verstopt door allerhande troep die er in was geveegd
alsof het een vuilnisbak is. Jammer! Petje af voor alle inwoners die
zelf het initiatief nemen om hun eigen woonomgeving schoon te
vegen; alleen hoort daar ook bij dat je dan ook de laatste handeling op de juiste manier verricht: veeg de boel niet in de goot of de
trottoirkolk, maar gooi het in de vuilnisbak. Een hele kleine moeite
met een groot resultaat!
Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

In september 2010 maak
ten de kunstenaars van
Buro Boulevard op het
Van Fenemaplein de
grootste straattekening
van Nederland, als onder
deel van de Noord-Holland
Biënnale. De tekening ver
beeldde de plannen die
Zandvoorters en bezoe
kers van Zandvoort zelf
bedachten voor dit gebied.
Een poging om de straat
tekening in het najaar van
2010 te verwijderen is niet
gelukt. Onlangs is er een
afspraak gemaakt tussen
de gemeente Zandvoort
en de afdeling Kunst en
Cultuur van de Provincie
Noord Holland om de te
kening alsnog zo spoedig
mogelijk weg te halen.

Nieuwe borden

Kindercarnaval

Op zondag 6 maart is er
weer kindercarnaval. Het
jaarlijkse evenement in De
Krocht is van 14.00 tot 16.30
uur. Doe je mooiste ver
kleedkleren aan en doe mee
met de diverse polonaises.
De toegang voor kinderen
en hun ouders is gratis.

Nieuwe voorzitter

Voorzitter van de ANBO
Jaap Molenaar heeft door
persoonlijke omstandighe
den zijn voorzittershamer
vroegtijdig neergelegd. Tot
aan de Algemene ledenver
gadering (in mei) neemt
Fred Kroonsberg zijn func
tie over. Ook dorpsomroeper
Gerard Kuijper heeft zich
kandidaat gesteld voor het
bestuur. Tijdens de ALV zul
len de beide heren
worden voorgedra
gen voor benoe
ming: Kroonsberg
voor het voorzit
terschap en Kuijper
voor het vice voor
zitterschap. Met
deze aanvulling is
het ANBO bestuur
weer voltallig.

Nieuw ZFM
radioprogramma
De geel/blauwe, uitno
digende borden aan de
Zandvoortselaan en aan
de boulevard met de tekst
‘Welkom in de kerken van
Zandvoort’, waren volgens
de werkgroepen van de
kerken aan vernieuwing
toe. Er is een mooi strak
blauw bord ontworpen
waarop de vorm van de
Protestantse en Katholieke
kerken goed te zien zijn,
in gele letters staan de
aanvangstijden van de
kerkdiensten vermeld. De
nieuwe borden kunnen
minstens weer enkele ja
ren mee.

Komende zaterdag gaat een
nieuw radioprogramma van
start onder de naam ZFMOud Zandvoort. Elke zater
dag van 12.00 tot 13.00 uur
is dit live programma te be
luisteren. Het programma
wordt uitgezonden vanuit
de studio van ZFM aan het
Gasthuisplein. De eerste
uitzending zal in het teken
staan van de historie van de
Zandvoortse begraafplaat
sen in- en rond de voorma
lige Hervormde kerk en de
Katholieke kerk en de reali
satie van de huidige locatie
aan de Tollensstraat. Folkert
Bloeme geeft uitleg over de
geschiedenis van het ont
staan van de begraafplaat

sen. De zender is te vinden
op kabel 105.4, ether 106.9
FM, tekst TV kanaal 45 en
internet: www.zfmzand
voort.nl.

Circuit op BBC

Kijktip: op woensdag 9
maart om 21.00 uur wordt
er op BBC4 (alleen digi
taal te ontvangen) een
documentaire uitgezon
den over de Nederlandse
Grand Prix Formule 1. In
deze aflevering van een
serie documentaires over
Grand Prix circuits komt
het Zandvoor tse cir
cuit uitgebreid aan bod.
Raceliefhebbers: kijken
dus!

Hekwerk stopt
herten niet

Zo is het dweilen met
de kraan open. Iedereen
doet zijn best om de her
ten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen te
houden. Hekwerken zijn
geplaatst, er is een be
leidsplan aangenomen en
er komt een natuurbrug.
Echter… zoals op bijgaan
de foto te zien is, is het hek
nog niet geheel dicht en
dus zullen de herten blij
ven komen. Onze fotograaf
spotte er een aantal die
duidelijk lagen te wachten
totdat hij weg zou gaan,
zodat zij weer een bezoek
aan Zandvoort konden
brengen om hun honger te
stillen. Helaas zijn die niet
op de foto te zien.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Happy Days bij
Toko Bintang.nl
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.

Spare rib's of Kippenpoten menu
 Indonesian sate style
 Chinese Babi Pangang style
 American BBQ style
afhalen of bezorgen €

14,50

Toko Bintang
Haltestraat 34, 2042 LN Zandvoort, Tel.: 023-5712800

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.
w
nieu
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
Een revolutionaire vermindering van huidveroudering.

Wintersport in Gerlos
het gezelligste skidorp van het Zillertal

Boek nu uw zonnige skivakantie in Hotel Platzer!
• 3 nachten incl. 2 dagen skipas: vanaf € 334,00 p.p.
• 5 nachten incl. 4 dagen skipas: vanaf € 563,00 p.p.
• 7 nachten incl. 6 dagen skipas: vanaf € 767,10 p.p.

Aanbiedingen geldig van 23 maart t/m 10 april 2011 en op basis van 2 pers. kamer
incl.: ontbijt – dagelijks wisselend 4-gangen keuzediner – gratis wifi – bewaakt
en verwarmd skiruim – 10% korting op ski(schoenen) huur. Tevens gratis gebruik
van wellness ruimte met o.a. sauna, zwembad, waterbed, enz…

Zillertal Arena

Kom genieten, plezier maken, energie tanken en je helemaal in je
element voelen in het grootste skigebied in Tirol: 165 kilometer
piste met sneeuw garantie - 49 liften - hoogte tot 2.500 meter skibus voor de deur - levendige apres ski

Wohlfühl-Hotel-Platzer
A-6281 Gerlos 198
Tel. 0043 (0)5284 5204
Fax: 0043 (0)5284 5204 44
www:hotelplatzer.at
info@hotelplatzer.at
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Zandvoortse avond rondom Gooische Vrouwen
In het Gooi verlopen de levens van de vier vriendinnen alles

behalve soepel. Cheryls man, Martin, wordt weer behoorlijk afgeleid door ander vrouwelijk schoon. Claires dochter

en dus ook haar kleinzoon vertrekken naar Burkina Faso
voor drie jaar. Roelien is van slag omdat ze een bejaarde
heeft geslagen en

tot overmaat van ramp
besluit Vlinder bij haar

vader te gaan wonen,
omdat ze haar moeder een slet vindt.

Eenmaal daar rea
liseren ze zich hoe
belangrijk vriend
schap eigenlijk is.

De da
mes zijn hard toe aan
een vakantie om weer een
beetje tot zichzelf te komen.
Ze pakken hun koffers en
vertrekken naar Frankrijk.

Ben jij er ook zo
hard aan toe om
een avond lekker
met je vriendin
nen uit te gaan?
Ee n h e e r l i j k
driegangen-di
ner, glaasje Prosecco, film
pje erbij, nog een glaasje
Prosecco. En dan lekker uit
je bol gaan op de muziek
van Barry White, Alain Clark
of Gloria Gaynor? Of weg

dromen als Martin Morero
voor jou zingt over Echte
Liefde? Dat kan allemaal op
de Gooische Zandvoortse
Vrouwen Avond van Café
Neuf en Circus Zandvoort.
Op donderdag 10 maart, als
de film Gooische Vrouwen
landelijk in première gaat,
wordt je vanaf 18.00 uur
stijlvol ontvangen in café
Neuf. Na afloop van het di
ner gaan jullie gezamenlijk
naar Circus Zandvoort om
daar te genieten van het
wel en wee van de andere

Gooische Vrouwen. Na af
loop van de film is de after
party, eveneens in café Neuf,
met natuurlijk een optreden
van een weergaloze zanger.
De kosten voor deze Gooi
sche Zandvoortse Vrouwen
Avond bedragen € 32,50 per
persoon, inclusief driegan
gendiner, film en afterparty.
Kaarten zijn vanaf donder
dag 3 maart 10.00 uur te
koop bij Circus Zandvoort
en bij café Neuf. En de dres
scode voor de avond? (Over)
the top Gooische Vrouwen…

Cheryl Morero en Yari | Foto: Dinand van der Wal

NL DOET, initiatief van het Oranje Fonds,
is ook in Zandvoort al een groot succes
In 97 procent van alle gemeenten in Nederland zijn op 18

en 19 maart klussen te doen in het kader van NL DOET. Een

ongekend succes. Het Oranje Fonds roept iedereen op om

zich op deze dagen in te zetten voor sociale organisaties.
Maatschappelijke organisaties in Zandvoort meldden al 4
klussen aan en dat aantal kan nog stijgen.

De Prins van Oranje, be
schermheer van het Oranje
Fonds, benadrukte tijdens
het startschot in Den Haag
dat NL DOET een unieke
kans is voor een leuke dag
uit, waarop je tegelijkertijd
ook iets goeds doet voor
een ander.
Maatschappelijke orga
nisaties maken dit jaar in
grote getale gebruik van
NL DOET. Er zijn nu al 6000
klussen aangemeld, het
dubbele ten opzichte van
2010. De actie biedt organi
saties de mogelijkheid om
klussen of activiteiten aan

te bieden, waar ze anders
geen mankracht voor heb
ben. Voor tweederde van de
klussen vroegen ze bij het
Oranje Fonds een kleine
financiële bijdrage aan om
bijvoorbeeld klusbenodigd
heden aan te schaffen.
Op de speciale website
staan op dit moment 4
klussen in Zandvoort. Nu is
het aan bedrijven, kantoren,
scholen, ambtenaren, fami
lies en andere inwoners om
zich te melden bij de orga
nisaties via www.nldoet.
nl en op 18 of 19 maart de
handen uit de mouwen te

steken. De Prins van Oranje
vertelde bij de lancering uit
eigen ervaring hoe leuk het
is om eens iets heel anders
te doen met elkaar.
Het Oranje Fonds orga
niseert NL DOET. Ronald
van der Giessen, directeur
Oranje Fonds, licht toe:
“Vrijwilligers vormen het
hart van sociale initiatie
ven.
Tijdens NL DOET kan ie
dereen vrij makkelijk iets
wezenlijks betekenen voor
maatschappelijke orga
nisaties. Daarnaast is het
een unieke kans om kennis
te maken met een nieuwe
organisatie en tegelijker
tijd een leuke dag uit te
beleven”.
Het Oranje Fonds is het
grootste, nationale fonds

op sociaal gebied en steunt
organisaties die een betrok
ken samenleving bevorde
ren. Vrijwilligers vormen de
basis van alle organisaties
die door het Oranje Fonds
worden gesteund. Met NL
DOET geeft het Fonds hier
een collectieve impuls aan.
Het Oranje Fonds wordt ge
steund door de Nationale
Postcode Loterij, De Lotto
en Vrienden van het Oranje
Fonds. De Prins van Oranje
en Prinses Máxima zijn be
schermpaar van het Fonds.

Holistische stoelen tafelmassages

door Erna Meijer

Na de prachtige maar harde tegels van vorige week, vond
ik het tijd worden om eens een heerlijke, zachte massage
te ondergaan! En waar kun je dat beter doen dan bij Carin
van Riessen die bij Het Draaipunt in de Kosterstraat, en tevens in Haarlem, op afspraak, aan jong en oud holistische
stoel- en tafelmassages geeft?
In 2007 begon Van Riessen
als gediplomeerd holistisch
masseur, anno 2011 is Carin
daarnaast ook Do In docent:
Japanse yogalerares. Haar
werkzaamheden hiervoor wa
ren van geheel andere aard:
ruim veertien jaar was zij
freelance correspondente bij
de Buijze Pers en in 1995 heeft
zij in een boek de oorlogsge
schiedenis van Bloemendaal
beschreven.
Op mijn vraag wat holistische
massage inhoudt, antwoordt
Carin: "Mijn unieke mix van
westerse en oosterse mas
sagetechnieken sorteert een
diep heilzaam effect op fysiek,
mentaal, emotioneel en spiri
tueelniveau. Op de mens als
totaalwezen dus. In dit totaal
pakket werk ik ook met druk
punten en meridiaan(energie)
banen om blokkades op te
heffen waardoor de ener
gie weer vrij kan stromen.
Hierdoor hou je jezelf, of kom
je weer, lekker in balans. Deze
onderhoudsbeurt geeft diepe
ontspanning en levert een
energiek nagevoel op."
Aangeraakt worden is een
levensbehoefte om je ont
spannen en fit te voelen, is
de slogan op Carin’s visite
kaartje. Dat aangeraakt wor
den eerder noodzaak dan
luxe is, werd in Zweden we
tenschappelijk aangetoond.
Het pestgedrag in een proef

klas, waarvan de leerlingen
in 3 maanden tijd elke week
een massage kregen, was
van 15% afgenomen tot 1%.
Logisch, want door massage
wordt het hormoon oxytoci
ne in je lichaam aangemaakt,
waardoor het stresshormoon
adrenaline in je bloed daalt.
Ik kan proefondervindelijk
bevestigen, dat ik het als een
‘plezierige onderhoudsbeurt'
heb ondervonden en beslist
niet als een overbodige luxe!
Indien u de tijd ontbreekt
voor de ontspannende en
energiegevende tafelmas
sages, (zowel gekleed als on
gekleed, met of zonder olie)
variërende van 30 (€ 25) tot
120 minuten (€ 90), dan is ook
een verkwikkende stoelmas
sage vanaf € 15 mogelijk. Dit
geldt zowel voor particulieren
als bedrijven, aan huis, op
school, beurzen, evenemen
ten of festivals: een ideaal
tussendoortje. Kinderen en
studenten krijgen 10% kor
ting. Vorig jaar zomer was
het al mogelijk om op het
strand bij Mango's Beachbar
een weldadige massage door
Carin te ondergaan, aanko
mend strandseizoen zal zij
op diverse binnen- en buiten
plaatsen aan zee massages
gaan geven, én zijn Japanse
yogaclasses te boeken. Bel
voor info: Carin van Riessen,
telefoon 06-22740448. www.
gajegoedvoelen.nl
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moeders

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Word ook
bekend
als ondernemer in Zandvo
Occasions
in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

zijn sterk
zorgen
geven
delen

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

simavi

helpt
leert
werkt aan
gezondheid

DAK – LOOD – EN ZINKWERK

Bitumineuze dakbedekkingen
Pannen daken
Shingle daken
Zinken en koperen daken
Dakterrassen
Dakisolatie

drinkwater, hygiëne, wc's
veilige zwangerschappen
ziektes voorkomen
opkomen voor belangen

www.simavi.nl

opper_A6.indd 1

Goot vernieuwing en reparatie
Koper en zinkwerk
Loodwerkzaamheden
Hemelwater afvoeren
Stormschade en onderhoud

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

Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...
Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

Schrijf u nu in voor onze
Nieuwsbrief!

Makelaar 2.0: volg ons op Twitter
@Huizenzandvoort
en win
een Ipad! voor een ondernemend Zandv
Zandvoort
in Bedrijf.nl
2/26/09 11:28:52 AM

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

ZIB - ZIB-20101027-1.indd 1

Zandvoortse
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Koffieochtend en Alzheimer Café voor
mantelzorgers van dementerenden
Op maandag 7 maart wordt een koffieochtend voor mantelzorgers van dementerenden georganiseerd. De eerstvolgende bijeenkomst van het Alzheimer Café is woensdag 9
maart.
De koffieochtend is bedoeld
voor mensen die iemand ver
zorgen waarbij de diagnose
dementie of Alzheimer is ge
steld. Als mantelzorger kunt
u met veel vragen rondlopen
of behoefte hebben om uw
zorgen en gevoelens te delen
met anderen. Van 10.00 tot
11.30 uur zijn deze mantel
zorgers van harte welkom
in het gebouw van Pluspunt,

Flemingstraat 55. De och
tend is in een initiatief van
Draagnet, Tandem en OOK
Zandvoort. De toegang is
gratis en u hoeft zich vooraf
niet aan te melden. Meer in
formatie: OOK Zandvoort, tel.
5740355.

Alzheimer Café

In het komende Alzheimer
Café, dat vanwege de ver

kiezingen is verschoven van
2 naar 9 maart, krijgt het
bewegen de nadruk. Het
is gebleken dat bewegen
(wandelen, fietsen) het ziek
teproces van dementie ver
traagt. Deskundigen laten
daarover hun licht schijnen
en het staat de aanwezigen
vrij om over dit onderwerp
alle mogelijke vragen te stel
len. Ook het Alzheimer Café
wordt gehouden in ‘Ook
Zandvoort’, Flemingstraat
55. Voor meer informatie:
Nathalie Lindeboom, tel.
5719393.

De Key ontvangt Kwaliteitslabel
voor goede dienstverlening
De Key Zandvoort heeft het KWH-Huurlabel behaald. Het
Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)
toetste de afgelopen twee jaar de dienstverlening van De Key
op negen onderdelen op het gebied van informatieverschaffing en service. Het gehele huurproces werd hierbij gemeten.
Vorige week donderdag
heeft Yuri van den Bogaerde,
vestigingsmanager van De
Key Zandvoort, het KWHcertificaat in ontvangst ge
nomen. “De Key Zandvoort
is blij met het behalen van
dit kwaliteitslabel. Het is
een goed uitgangspunt
om te blijven werken aan
het verbeteren van onze
dienstverlening. Dit geldt

met name voor de onder
delen waarop minder goed
is gescoord. In 2011 besteedt
De Key hieraan dan ook ex
tra aandacht”, aldus Van den
Bogaerde.

Resultaten

Om het KWH-Huurlabel te
krijgen moet voor de meeste
onderdelen minimaal een
7 worden behaald. De Key

scoorde hoog op het onder
deel informeren over proce
dure bij het verlaten van de
woning. Hierop behaalde De
Key een 8,1. Op de onderde
len telefonische bereikbaar
heid en klachtenafhandeling
scoorde De Key minder goed,
respectievelijk een 7,2 en
een 6,7.

KWH

Het KWH is een vereniging
opgericht door corporaties.
Meer dan 200 corporaties
zijn hierbij aangesloten.
Het KWH streeft naar het
verbeteren van de kwaliteit
van woningcorporaties.

Werk mee aan een nieuwe APV
De gemeente is op zoek naar inwoners en belangengroepen die actief mee willen denken en doen om de nieuwe
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vorm te geven.
Tijdens de eerste bijeenkomst op 10 maart gaan inwoners,
ondernemers en gemeente gezamenlijk nadenken over de
vraag: “Kan de regelgeving bij de APV ook anders?”
door Nel Kerkman

De gemeente Zandvoort is
eind vorig jaar gestart met
een proefproject participatie
nieuwe stijl. Daarbij is het de
bedoeling om als gemeente
vooraf te bepalen hoe ver je
betrokkenen en belangheb
benden invloed geeft op
de besluitvorming over een
onderwerp. Het doel van de
pilot is om nader tot elkaar
te komen en gezamenlijk de
APV nieuwe stijl ‘handen en
voeten’ te geven. Alle belang
hebbenden kunnen tijdens de

bijeenkomst(en) een beroep
doen op Aik Krame. Hij is inge
schakeld om het participatie
traject te begeleiden, is onaf
hankelijk beleidsbemiddelaar
en werkt als adviseur op dit
onderwerp voor het Ministerie
van Binnenlandse Zaken.

Kom mee participeren

Voor een kleine gemeente als
Zandvoort is de pilot, waar in
woners aan mee gaan doen,
vooruitstrevend te noemen.
Tijdens de bijeenkomst kunt
u aangeven of er bijvoorbeeld
honden wel of niet los mo

gen lopen op het strand en
misschien irriteert u zich aan
fietsers die op de stoep fietsen
of tegen het verkeer in gaan
en vindt u overhangend groen
in uw straat wel of geen pro
bleem? Wellicht hebt u een
heel andere mening en vindt
u dat de APV een taak is van
de overheid!
De bijeenkomst is een proef
die gebaseerd is op onderling
vertrouwen van alle betrok
ken partijen. Na de eerste bij
eenkomst wordt op 14 maart
het onderdeel ‘horecaope
ningstijden en festiviteiten’
besproken. Ook nieuwe idee
ën zijn welkom dus schroom
niet en ga even langs om uw
mening te laten horen. De
bijeenkomst op 10 maart is
in het nieuwe LDC gebouw.
Aanvang 20.00 uur.

Zoekplaatje

door Cor Draijer

Het zoekplaatje van de vorige
keer (zie foto rechts) houdt de
gemoederen bezig en is bij
lange na nog niet opgelost.
Inmiddels is nu wel vast komen te staan dat het toch niet
het personeel was van drankenhandel Brokmeier. Wat dit
gezelschap dan wel vertegenbld19973
woordigde is vooralsnog onduidelijk. Verder moet er nog
een correctie worden gedaan; E.H. Brokmeier was natuurlijk niet de grootvader van
Henriëtte Brokmeier maar van haar inmiddels overleden man Ernst, de broer van
Ankie Joustra-Brokmeier. Dit wilde ik toch even rechtzetten.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten
en plaatsing van brieven te weigeren.

LDC: Lelijk Droef Centrum
Moet dit Zandvoort voorstellen? Wie heeft zoiets verzonnen. Huizen op elkaar, tegen elkaar, ja ze
hebben steun nodig. Balkonnen overal, zelfs tot dicht tegen bestaande woningen. Alles mag, alles kan.
De kerktoren is voor velen uit het zicht verdwenen. Binnen in de zalen is het totaal sfeerloos, en in de
sporthal is het te warm om echt te sporten.
En wat staat ons nog te wachten? Prinsesseweg en Koningstraat volgepropt met woningen.
En er staat al zoveel leeg in Zandvoort!
Persoonlijk heb ik er geen last van, maar het is en blijft en wordt een Lelijk Droef Centrum.

A. Volkers-v.d. Heuvel

bld17537

De foto van deze week, met nummer bld17537, is een bijzondere foto van een ingepakt
draaiorgel met het Zandvoortse wapen bovenop. Wie is de man op de foto en wie kan
er nog wat vertellen over dit draaiorgel? Reactie kunt u kwijt per mail op zoekplaatje@
oudzandvoort.nl of bij Cor Draijer op 06-3614 9717 (graag pas bellen na 19.00 uur)
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ZANDKORRELS

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

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

Bloeiende violen
Vaste planten
Heesters en struiken
in pot gekweekt

“Sport is goed voor
lichaam en geest”
www.sportinzandvoort.nl

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

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
L. Paap medische
hulpmiddelen
PRODUCTEN VOOR
SLECHTZIENDEN
i.d.m. vergoeding via
zorgverzekeraar.
Bel voor een afspraak bij
u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur: maandag
9.00- 12.30 Flemingsstraat
55 (Pluspunt)
........................................................
Uw auto kopen of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Voor een goede en
prettige voetbehandeling
naar Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid.
06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in
nagelcorrectie en
schimmeldiagnostiek.
Diabetische en reumatische
voet worden vergoed
door zorgverzekering.
komt ook bij u thuis.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097
of 023-5734944

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet (*vergoed
door zorgverzekering)
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint met
de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in
via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Te huur gevraagd:
winkel cq. bedrijfspand
in Zandvoort, Haarlem
of omgeving. Ca. 100 m2.
Marc Valk, tel. 06-1340 2304
.........................................................
Zeg niet: Ik zal dat kwaad
vergelden. Wacht op de
Heer, hij zal je helpen.
.........................................................
Te huur: knus zomerhuis.
Keuken, huisk., slp.k.,
douche en toilet.
Vrije opgang, vrij parkeren.
Tel. 5715928
.........................................................
Leuk zomerhuis te huur
in Zandvoort. Keuken,
woonkamer, badkamer
en slaapzolder. Bel voor
informatie: 06-41180809
.........................................................
Verloren: baby fotoalbum
met rode kaft + foto’s.
In centrum Zandvoort
(Swaluëstraat t.h.v. café
Neuf). Tel. 06-11165511.
Grote beloning
.........................................................
Te huur: garage
De Ruyterstraat
€ 125,- per mnd.
Tel.: 06-53256274
.........................................................
Racket bespannen?
Bel Dietrich
Spanservice Zandvoort.
Tel. 06-53618845
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C U L T U UR
Rectificatie

Sporen uit het verleden
Deur uit het museum

Naast de vooraankondiging van de tentoonstelling van
Roland van Tetterode, vorige week in deze krant, plaatsten
we een foto van de muur aan de zijstraat van de Kerkstraat
waar voorheen parfumerie Hildering stond en nu de bots
auto’s ronddraaien. De geplaatste tekening blijkt niet juist
te zijn want inmiddels is de schildering die Van Tetterode
ooit op de muur maakte opnieuw, door iemand anders, be
schilderd te zijn. Ook zijn muurschildering van jaren terug
aan de muren van de speelautomatenhal hoek Zeestraat/
Stationstraat (zie foto) zijn verdwenen, net zoals zijn grote
schilderij die destijds aan de wand hing bij het Stekkie.
Om zijn kunstwerken te bewonderen is een bezoek aan
het Zandvoorts Museum aan te bevelen.

In de rubriek glas-in-loodramen zijn er diverse mooie ramen getoond die ontworpen zijn door glazenier Dick van der Mije sr. De meeste afbeeldingen zijn
Zandvoortse taferelen die zo te zien destijds veel gevraagd werden. We hebben
al verschillende voorstellingen getoond maar we zijn nog steeds op zoek naar
nieuwe gebrandschilderde ramen of deuren met Zandvoortse afbeeldingen.
Natuurlijk zijn er ook hedendaagse glazeniers die deze taferelen uit vervlogen
tijden maken of gemaakt hebben.
door Nel Kerkman

Zandvoortse schelpenkar

Deze week wordt er een mooi geschilderd en gebrand
merkt raam van een Zandvoortse schelpenkar met schel
penvisser afgebeeld. Ook dit raam met de sierlijke rand
langs het ontwerp en de schitterende kleurencombinatie
in de wolkenpartij is duidelijk van de hand van Van der
Mije. Het is een detail uit een grote deur die te vinden
is in de ruimte van het Zandvoorts Museum waar de
historie wordt tentoongesteld. Waarschijnlijk is het een

schuifdeur die niet meer gebruikt werd waarvan men het
toch zonde vond om bij het grof vuil te zetten. Misschien
herkent u deze deur en kunt u ons het verhaal vertellen
hoe die in het Zandvoorts Museum terecht is gekomen?
Stuur of breng een berichtje met de gegevens naar Kleine
Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of per e-mail sporen@zand
voortsecourant.nl

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

Wisseling van de kunst in kamer eerste burger
Elke vier maanden wordt de kunst in de kamer van burge-

to’s van Udo K. Geisler die de
collegekamer een kunstzinnig
aanzien geven.

dierenwereld als een rode
draad door de artistieke
loopbaan van Kitty Warnawa
loopt, inspireren vogels haar
het meest. “Het maakt niet
uit wat voor vogels het zijn,
iedere vogel heeft wel iets
aparts wat fascineert. Goed
observeren, bestuderen en
schetsen zijn belangrijk om
tot een eindresultaat in het
brons te komen. Tot slot wordt
als een soort handtekening
een gedeelte van de sculp
tuur als extra detail gepolijst.
Meestal zijn het de snavels
maar bij het borstbeeld van
Keizerin Sissi, die staat op de
Boulevard de Favauge, heb ik
haar parels extra benadrukt”,
legt Warnawa haar werkwijze
uit. Na afloop van de persbij
eenkomst overhandigde ze
Meijer haar nieuwste boek
‘Birds in Art’.

Fascinatie voor vogels

Foto impressies

meester Niek Meijer verwisseld. De kunst komt voort uit
het aanbod van de leden van Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ). Coördinator voor de minitentoonstelling ‘Collages des College’ is kunstenaar Margreet Ras, zij selecteert
telkens de kunst van twee BKZ leden die elkaar passen.

Burgemeester Meijer, Udo Geisler en Kitty Warnawa

tekst en foto Nel kerkman

De samenstelling is iedere
keer weer zeer verrassend.
Dit kwartaal zijn het de schit
terende beelden van Kitty
Warnawa en de sfeervolle fo

De koddige uilen op de tafel
kijken vrolijk toe. Hoewel de

De foto’s van kunstenaar Udo
K. Geisler, die tevens voorzit

ter is van BKZ, laten verschil
lende luchtpartijen, strand
en zeegezichten zien die zijn
genomen vanuit zijn flat aan
het De Favaugeplein. “Het
type weer is bepalend en
geeft mij veel inspiratie om
sfeerfoto’s te maken. Mijn
foto’s maak ik digitaal en zijn
niet of nauwelijks bewerkt.
Daarbij is Zandvoort een ide
ale woon- en werkplek waar
de natuur nog ongerept is en
uitnodigt voor mooie impres
sies. Buiten strand en zee
gezichten fotografeer ik ook
andere onderwerpen. Dit keer
heb ik als thema bewust voor
Zandvoort gekozen”,vertelt
Geisler over zijn kunstwer
ken, die qua kleur en uitstra
ling goed harmoniëren met
de kunst van Warnawa.
De kunstwerken zullen vast
en zeker een prima gespreks
onderwerp vormen om tot
wijze besluiten te komen in
de gesprekskamer van burge
meester Meijer.

Muurtekening die wel van Roland van Tetterode is

Simavi helpt moeders in
ontwikkelingslanden
Van 13 tot en met 19 maart houdt ontwikkelingsorganisa-

tie Simavi haar landelijke collecte in honderden gemeen-

ten. Centraal in het werk van Simavi staan moeders in de
armste gebieden van ontwikkelingslanden. Zij kunnen niet

altijd veilig drinkwater geven aan hun kinderen, waardoor

deze meer risico lopen op dodelijke ziektes als cholera en
tyfus. Ook in Zandvoort lopen vrijwilligers met een collectebus langs de deuren tijdens de collecteweek.
Basisbehoeften als veilig
drinkwater en schone toilet
ten zijn voor de allerarmsten
geen vanzelfsprekendheid.
Nog steeds sterven dagelijks
duizenden kinderen, omdat
iets simpels als veilig drink
water ontbreekt. Simavi
werkt daarom altijd met de
moeders samen, door bij
voorbeeld te zorgen dat er
een waterpomp in het dorp
komt. En de moeders worden
ook getraind zodat ze in de
toekomst zelf verantwoorde
lijkheid kunnen nemen voor
het onderhoud van de pomp.

U kunt moeders in ontwikke
lingslanden ook zelf helpen
door te geven aan de Simavicollectant of een financiële
bijdrage over te maken op
giro 300100 ten name van
Simavi in Haarlem. Namens
alle moeders in Afrika en Azië
alvast hartelijk dank hiervoor.
Simavi zoekt nog extra col
lectanten in Zandvoort.
Wilt u meedoen, dan kunt
u contact opnemen met
Ingrid Hafkenscheid, tel. 0235318055 of e-mail ingrid.haf
kenscheid@simavi.nl.
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KAKURO

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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De oplossing staat elders op deze pagina
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De oplossing staat elders op deze pagina

Dat wil zeggen dat de komende 3 uitzendingen gaan over
de wandeling naar Santiago de Compostella. In iedere uitzending komt een vrouwelijke deelnemer vertellen over
haar ervaringen van de wandeling.
Op zondag 6 maart komt
Marlies van der Steeg vertel
len over haar wandeling naar
Santiago de Compostella. Zij
vertrok vanuit huis en liep
3200 km. Zij bracht met deze
reis maar liefst € 20.000 bij

Dier van de Week
Tailbite is een poes van 5 jaar jong.

Kook eens anders

Wat meteen aan haar opvalt is dat ze
geen staart heeft! Hoe dat zo komt is
niet bekend, haar staart was al weg
toen ze in het asiel terecht kwam.

Paddenstoelenrisotto met geitenkaas

Tailbite is erg makkelijk in de omgang,
ze heeft een fantastisch karakter en is
ontzettend aanhankelijk. Spelen doet
ze graag en het liefst de hele dag.
Kinderen vind ze leuk; daar kan je zo
lekker mee ravotten. Met andere katten
wil ze ook wel spelen maar ze is dan wel
een beetje overheersend en bazig. Of ze
honden leuk vind is niet bekend. Ze gaat graag naar buiten om de boel te verkennen, een
huis met een tuin is voor haar dan ook ideaal. Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden
naar deze unieke poes? Kom dan snel eens langs om kennis te maken.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, Zandvoort, is maandag tot en met zaterdag
geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888. Internet: http://asielzandvoort.dierenbe
scherming.nl.
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In plaats van verse paddenstoelen kunt u ook gedroogde gebruiken. Neem dan 40 gr.
gedroogde paddenstoelen (boleten, cantharellen of morilles of een mix daarvan) en week
ze circa 30 min. in ruim heet water. Laat ze uitlekken en snijd ze in reepjes. Bak ze zoals
in het recept beschreven staat. Gooi het weekvocht niet weg, dat heeft heel veel smaak.
Zeef het weekvocht door een doek en gebruik het in de risotto.

Oplossing Breinbreker

12

Oplossing Kakuro
8

Verhit 1-2 el olie en bak hierin de paddenstoelen met een snufje zout 5-7 min. onder re
gelmatig roeren. Zet de paddenstoelen apart. Verhit 1 el olie met 25 g boter in een wijde
pan met dikke bodem en bak hierin de sjalotjes 3-4 min. Voeg de rijst toe en blijf roeren
tot alle korrels glanzen. Schenk de wijn erbij en roer tot de rijst de wijn heeft opgeno
men. Schenk dan in gedeelten (circa 1 1/2 dl per keer), onder voortdurend roeren, de hete
bouillon in de pan. Blijf roeren tot al het vocht is verdampt en voeg dan pas weer nieuwe
bouillon toe. Herhaal deze handelingen tot de bouillon is opgebruikt (houd 4 el. achter)
en de risotto gaar is (de korrel heeft dan nog een beetje beet, maar is wel gaar). Dit duurt
ongeveer 20 minuten. Neem de pan van het vuur en roer er 4 el. bouillon, 25 gr. boter,
de paddenstoelen, de geitenkaas en de rucola door. Breng op smaak met zout en peper.

4

Bereiding:

1

50-100 gr. verkruimelde
verse geitenkaas,
75-125 gr. kleine
rucolablaadjes
of verse
spinazieblaadjes.

5

2 sjalotjes,
fijngesneden,
250-300 gr. risottorijst,
1,5 dl. droge witte wijn,
1-1,5 l. kokende
groentebouillon,

=
218

2-3 el. olijfolie,
125 gr. verse cantharellen of
champignons in stukjes,
zout,
vers gemalen zwarte peper,
50 gr. boter,

=

Benodigdheden:

=
122

Recept

-

Recept

Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen.
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een voor Stichting Doe een
Wens. Over al haar avontu
ren tijdens deze wandeling
heeft zij een boek geschre
ven. Dit boek is te koop en de
opbrengst daarvan gaat naar
Stichting Doe een Wens.

Op zondag 20 maart is Anne
lies Moen en zondag 3 april
is Simone Awhina te gast. Als
u ooit van plan bent om zelf
een wandeling naar Santiago
de Compostella te gaan ma
ken, dan is het zeker aan te
raden om de uitzendingen
te gaan beluisteren op ZFM
Zandvoort, kabel 105.4 of
ether 106.9 FM. Voor meer
informatie kunt u kijken op
www.inspiratieradio.nl
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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Opsporing verzocht

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Elly Keizer-Bos
Een geboren Zandvoortse is deze week aan de beurt om over
haar leven en hobby's te vertellen. Elly komt uit een gezin
met drie kinderen, waarvan haar vader bij vele dorpsgenoten

bekend was als de goudsmid in de Bakkerstraat. Hij startte

het bedrijf ruim vijftig jaar geleden. Haar broer Cor volgde op
een gegeven moment zijn vader op en is nog steeds in deze
zaak werkzaam.

Elly geeft met enige spijt in haar stem aan: "In die tijd was
het normaal dat jongens zich in het vak gingen bekwamen,
maar achteraf gezien was ik graag naar Schoonhoven, waar
de opleiding tot goudsmid is, gegaan. Van jongs af aan
vond ik het al heerlijk om iets met mijn han
den te doen. In mijn geval ging ik na de
Hannie Schaftschool en de Mulo (in het
Gemeenschapshuis en in Heemstede)
naar de kappersschool in Haarlem.
Want hoewel ik goed kon leren,
moest en zou ik iets creatiefs met
mijn handen tot stand brengen."

Cees Determann (een van de Laars) stuurde naar de redactie van de Zandvoortse courant twee oude kiekjes van voor
de oorlog. Tijdens een bezoek aan Cees en zijn vrouw Marianne werd ons het verhaal over deze foto’s verteld.

Zandvoort doen herleven. De benodigde gereedschappen en
machines zijn aanwezig, dus, mocht u geïnteresseerd zijn, ga
dan eens kijken want nieuwe leden zijn van harte welkom!
Een andere hobby van Elly is het maken van poppenhuizen. In
haar open keuken is het prachtige resultaat te zien want daar,
ingebouwd in een wandmeubel, is op kleine schaal een biblio
theek, een porseleinwinkel en een schoolklasje, met zelfs een
minuscuul 'aap, noot, miesplankje', te bewonderen. "Hoewel ik
op beurzen, waarvan die in Arnhem de grootste is, het een en
ander koop, bijvoorbeeld borden, kopjes en schoteltjes, vervaar
dig ik zelf de meeste spulletjes, zoals de boekjes van de biblio
theek, de meubeltjes of de schilderijtjes en bloemen
en natuurlijk doe ik het zagen en beitsen van
de huizen, inclusief elektriciteit, eveneens
zelf", geeft deze handvaardige dorps
genote aan. Haar voornemen is om
nog een babywinkel en een manu
facturenzaak te maken, waarvoor
al veel materiaal klaar ligt om dit
geweldige priegelwerk, waar
bij speciaal fijn gereedschap
gebruikt moet worden, tot een
oogstrelend resultaat te maken.

In haar huwelijk, waaruit een
zoon en een dochter geboren
werden, en inmiddels is ze oma
van drie kleinkinderen, bleef zij ac
Naast deze zeer tijdrovende be
tief door onder andere 3D-kaarten
zigheid houdt Elly zich al vele jaren
en halskettingen te maken. ‘Als ik
bezig met bridgen. Begonnen met
maar met iets kan rommelen’, is haar
les nemen op de Volksuniversiteit
slagzin. In haar warm en gezellig inge
startte zij daarna met een eigen clubje
richte woning zijn fraaie staaltjes van haar
van
8 tot 10 mensen, dat ging spelen in
Elly Keizer-Bos
creativiteit en vooral handigheid te bewonderen.
‘De Stinkende Emmer'. Via de Donkere Laan in
Op een gegeven moment kocht zij een groot bouwpakket Bloemendaal speelt zij thans zowel op de woensdagavond
van een boot en dat resulteerde uiteindelijk vijftien jaar ge als de donderdagmiddag bij de Zandvoortse Bridgeclub. Ook
leden, tijdens een open dag, in haar lidmaatschap als eerste speelt ze veel bridge thuis op de computer. Daarnaast hebben
vrouw van de Zandvoortsche Bomschuiten Bouwclub. "Na (verre) reizen naar Kenia, Bali en Thailand haar leven verrijkt.
tien jaar werd ik tot secretaris gekozen en zeer recent ben ik Op sportief gebied was zij 25 jaar actief bij de badmintonclub
tot voorzitter gebombardeerd als opvolger van Jozef Bluijs, van Dirk van der Nulft en heeft zij eveneens getennist en ge
die deze taak ruim 33 jaar (!) heeft vervuld", aldus de altijd golft. Dit laatste hoopt zij binnenkort weer op te nemen. Na
tiptop uitziende Elly. Iedere dinsdagmiddag en -avond kan alle inspanning is het voor haar goed toeven in haar zelfs in de
je terecht in het clubhuis aan de Tolweg, waar enthousiast winter prachtige tuin met grote vijver, die destijds zelfs een ar
en zeer vakkundig wordt gewerkt aan boten, haringkarren, tikel in het blad VT Wonen haalde. Kortom, Elly Keizer verveelt
badhuisjes en andere voorwerpen die de oude tijden van zich geen moment en geniet met volle teugen van haar leven.

“Twee maanden geleden
zijn we uit Zuid Afrika terug
gekomen en hebben uit de
nalatenschap van mijn oom
Tom, die na de oorlog met
zijn vrouw naar Zuid Afrika
was geëmigreerd, heel veel
foto’s meegenomen. De
twee getoonde foto’s had
den, zo bleek later, voor oom
Tom een bijzondere herin
nering. Op de foto staan
twee vrouwen en kinde
ren voor een etalage van
Brood- en banketbakkerij
Jac. Keuning. Oom Tom was
voor de oorlog bevriend
met Siebe Keuning en hij
wilde graag nog eens con
tact hebben met zijn beste
vriend.”
Door omstandigheden
kwam Cees Determann
pas enkele jaren geleden,
via Faceb ook, achter het
bestaan van zijn oom. Hij
heeft hem in de achter
liggende periode wel een

paar keer kunnen bezoe
ken. Inmiddels is oom Tom
in 2009 overleden en Cees
is nu op zoek naar de perso
nen van de foto om moge
lijk nog gegevens uit te wis
selen over de vriendschap
tussen de beide mannen.
Na enig zoekwerk zijn wij
er achter gekomen dat de
gefotografeerde banket
winkel op de hoek van de
Brugstraat /Prinsenh of
straat heeft gestaan. In
een advertentie uit 1938
worden de kerstkransen en
kerstbrood van Keuning’s
Bakkerij in de Prinsen
hofstraat 3 warm aanbe
volen. Mocht u degene
zijn op de foto of mogelijk
meer gegevens weten van
Siebe Keuning, dan kunt u
contact opnemen met Cees
Determan, e-mail: cees.
de.laars@gmail.com of per
post: Hogeweg 39-6, 2042
GE Zandvoort.

Voorlichting Sociale voorzieningen
Op dinsdag 15 maart organiseert het Steunpunt OOK ZANDVOORT in samenwerking met
de gemeente Zandvoort een voorlichtingsbijeenkomst ‘Voorzieningen voor mensen met
een laag inkomen’. De middag start om 15.00 uur in de Flemingstraat 55.
De middag is bestemd voor
inwoners van Zandvoort
met een laag inkomen die
zich willen laten informeren
over financiële voorzienin
gen. Niet iedereen maakt

gebruik van de voorzienin
gen waar men recht op
heeft. Er wordt informatie
verstrekt over de diverse uit
keringen levensonderhoud,
zoals bijstandsuitkering,

langdurigheidstoeslag. Ook
wordt uitleg gegeven over
ondersteunende voorzie
ningen zoals kwijtschelding
van gemeentelijke belastin
gen, toeslag voor ouderen en

chronisch zieken, collectieve
ziektekostenverzekering en
bijzondere bijstand. De voor
lichting omvat algemene in
formatie over de regelingen,
het is niet de bedoeling dat
men de eigen individuele
situatie ter sprake brengt.
Deelname is gratis, wel even
aanmelden via tel. 5740330.
15

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Alpha en Omega
Kate, is een alfa wolf. Ze zou
worden uitgehuwelijkt aan
een alfa wolf van een an
dere roedel genaamd Garth
om de roedels te verenigen.
Humfrey is een omega wolf,
helemaal onderaan de soci
ale rangorde. Hij komt zijn
dag door met grappen
maken en spelen met zijn
beste omega vrienden.
Als de twee jonge wolven
worden gevangen geno
men door parkwachters
en ver van hun vertrouwde omgeving vandaan gehaald.
Kate en Humphrey ontsnappen, maar staan er plots hele
maal alleen voor en moeten overleven in de koude wilder
nis. Gaandeweg blijkt dat de twee tegenpolen elkaar steeds
leuker gaan vinden, maar of de roedels thuis dat zullen ac
cepteren is zeer de vraag.

radio + tv

Radioindeling vanaf
1 maart 2011 van ZFM
Zondag
08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Maandag
08.00
11.00
12.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Countrytraxx
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you
Golden ZFM(H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur
Zandvoort op Zaterdag(H)
In Zandvoortse Zaken
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Tussen Eb en Vloed

Dinsdag

08.00 uur Zondag in Kennemerland(H)
11.00 uur Zantvoort uit Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
18.00 uur ZFM in de avond
19.00 uur In Zandvoortse Zaken(H)
20.00 uur ZFM Jazz(H)
22.00 uur Tussen Eb en vloed
20.00 uur Gemeenteraadsvergadering
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag

08.00
09.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM in de ochtend
De Watertoren
Inspiratieradio(H)
Muziekboulevard
De Vinyljaren
Muziekboulevard
Zpower
Country tracks
Flexx radio

20.00 uur De Hoop radio
21.00 uur Peaceful Radio(H)
23.00 uur Tussen Eb en Vloed

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdag
08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zaterdag
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Goedenmorgen Zandvoort(H)
De Watertoren
Muziekboulevard
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed
ZFM Jazz (H)
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je Weekend in
Vrijdagavond live
Sea It
Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Oud Zandvoort
Zandvoort uit Zandvoort
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

Flink wat zon
komende dagen
Na de bijna zondvloedachtige regenval van het afge-

lopen weekend beleven we nu een paar droge dagen.

Een hogedrukgebied met de spil net ten noorden van

Nederland bepaalt ons weerbeeld in positieve zin de komende etmalen.

Het stembusweer was uit
stekend afgelopen woens
dag met flink wat zon op
het pleit en het bleef de
gehele dag droog in het
Zandvoortse. Onderzoeken
hebben aangetoond dat het
weer in Nederland niet van
invloed is op de opkomst
percentages bij (landelijke)
verkiezingen.

-3 graden in de buitenge
bieden van Zandvoort en
Bentveld. Overdag wordt
het bij de gratie van de
verwarmende maartzon
toch nog zo’n 7-8 graden.
Bijzonder goed toeven
achter glas en uit de wind,
bijvoorbeeld op de boule
vard. Veel wind is er niet uit
noordoost tot noord (later).

Sommigen beweren even
wel dat met name ‘links’ het
wel eens laat afweten om
naar de stembus te gaan
als het regent dat het giet.
‘Rechts’ schijnt doorgaans
wat plichtsgetrouwer te
zijn en deze groep zou de
regen wat meer trotseren.
De bevolkingsdichtheid in
Nederland en voldoende
stemlocaties dichtbij zijn
de redenen waarom het
Hollandse weer de opkomst
nauwelijks beïnvloedt. In
een land als Amerika (gro
tere afstanden tot de stem
bussen) is het weer in veel
gevallen wel een beperken
de factor. Maar goed, dit ver
haal deed op een stralende
dag als gisteren dus voor
Nederland geen opgeld.

Richting en in het weekend
lijkt de stroming nog even
noordoost tot noord te blij
ven volgens de allerlaatste
gegevens. Het zonnige ka
rakter van het weer behou
den we op de meeste dagen
en er is een kleine kans dat
het hoog zich juist nog
wat versterkt boven ZuidScandinavië. In dat geval
wordt het tijdelijk nog iets
kouder en zelfs wat schraal
buiten de deur.

De nachten zijn kouder aan
het worden en tot (en met)
het weekend is nachtelijke
vorst mogelijk, tot circa
Do.

Op de langere termijn
neemt de kans op een paar
maartse buien, of een peri
ode met regen, toe en lekker
lenteweer met 16-17 graden
lijkt nog behoorlijk ver weg.
Wellicht dat het in het tijd
pad 10-15 maart beduidend
zachter wordt.
Meer weer is er op www.
weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
16

Max

6

7

7

7

Min

-2

-2

1

0

Zon

90%

80%

45%

80%

5%

5%

10%

10%

no. 3

nno. 3

n. 3-4

no. 4

Neerslag
Wind

Zandvoortse Courant • nummer 09 • 03 maart 2011

Column

Chaos in ons dorp

Wat een toestand in de wereld met al die protesten. Noord
Afrika, Azië, allemaal rellen en demonstraties van de bevolking. Ook voor ons heeft dat gevolgen. De benzine zal naar
alle waarschijnlijkheid voor de zoveelste keer dit jaar weer
duurder worden en 3FM staat vast en zeker alweer te popelen om een glazen huisje ergens in het land neer te zetten.

Uit het oog…
Het is precies een jaar geleden dat we een BZ’er (Bekende Zandvoorter) uit het

oog zijn verloren. Stilletjes heeft hij afscheid genomen van zijn kroeg en is naar
Amsterdam vertrokken. Jeroen Schuitenmaker heeft een jaar lang vele dorps-

genoten van drankjes en gezelligheid voorzien in het Wapen van Zandvoort,
maar moest helaas om medische redenen stoppen met zijn publieke taak.
Maar hoe gaat het met Jeroen en wat doet hij tegenwoordig?
Bij het horen van zijn adres en de reis er naartoe is al dui
delijk waarom Jeroen naar Amsterdam is vertrokken. Hij
woont namelijk prinsheerlijk op de Albert Cuyp en wordt
gewekt door de belletjes van lijn 16 en 24. Zijn medische
klachten zijn inmiddels ook al verleden tijd en hij heeft een
leuke baan als regiobeheerder bij het grootste catering
bedrijf van de wereld. Dat houdt in dat hij op 250 verschil
lende locaties in en rondom Amsterdam ingezet wordt om
leiding te geven aan bedrijfskantines. Bijkomend voordeel
is dat hij nu aan kantoortijden vastzit zodat Jeroen einde
lijk ook alle weekenden en feestdagen vrij is en gewoon
naar ‘zijn’ Ajax kan. Nu heeft hij de ambitie gekregen om
in zijn vrije uren weer te gaan studeren en hij gaat dan
ook dit voorjaar beginnen met de opleiding ‘voedingsleer’.
Uiteindelijk wil hij na een vervolgopleiding als gewichts
consulent aan de slag.
Het gaat hem dus voor de wind op dit moment maar mis
sen doet hij Zandvoort wel. Jeroen mist de kust en vooral

IS
PICTURE TH

Jeroen Sch

uitenma

ker

alle contacten die hij dat jaar opgebouwd had. De diversiteit
van de mensen die hij in Het Wapen aan de bar kreeg vond hij
prachtig. Van succesvolle zakenman tot de dorpsgek, hij vond
het heerlijk om hun conversaties aan te horen. Het Wapen
van Zandvoort is een mijlpaal geworden in zijn leven.
Jeroen is inmiddels al twee jaar gelukkig met zijn vriendin
Anneke die hij ontmoet heeft in dat café. Het was liefde op
het eerste gezicht toen Anneke binnenkwam voor een wijn
tje nadat ze net alle verhuisdozen had uitgepakt. Ze was de
nieuwe buurvrouw geworden van Jeroen en inmiddels wo
nen ze samen. Toen de kogel door de kerk was zijn zij samen
naar Amsterdam vertrokken. Ze houden allebei van lekker
eten en voelen zich dan ook als een vis in het water met
alle maffe winkeltjes en de bekende markt met binnen- en
buitenlandse specerijen en lekkernijen. Eigenlijk kan men
stellen dat Jeroen met Anneke, ook de nodige goodwill naar
Amsterdam heeft meegenomen.

Maar voor ons Zandvoorters zal het de grootste gevolgen
hebben. Aan ons de schone taak om wat terug te doen voor
de wereld. Het zal een fantastisch benefietweekend worden! De wereldpers zal hier neerstrijken. Cameraploegen
gemixt met fotografen en schrijvende pers. Zandvoort
wordt opnieuw op de kaart gezet en de boulevard moet
nu echt vernieuwd worden in verband met de honderdduizenden mensen die naar ons dorp toe komen. Ben je
werkzaam buiten Zandvoort en in de weekenden? Dan zou
ik als ik jou was al een brief sturen naar je werkgever dat
je een nog nader te bepalen weekend vrij moet hebben. Je
komt Zandvoort simpelweg gewoon niet meer uit dus gooi
het op calamiteitenverlof. Zorg voor opvang van de goudvis
of andere huisdieren en houd het nieuws goed in de gaten
zodat je weet wanneer de chaos naar ons dorp komt.
Waar ik het over heb? Door de rellen in Bahrein kan de formule 1 daar niet doorgaan en dan lijkt het mij dat er maar
1 goed alternatief is en dat is Zandvoort! Reken maar na,
Bahrein was een uithoek en Zandvoort ook een beetje. Aan
zand is hier ook geen gebrek net zoals in die woestijn daar
en ik wil niet al te chauvinistisch overkomen maar wij hebben minstens net zo’n mooi circuit, al dan niet mooier, dan
die bak asfalt in het Midden-Oosten. Het kan niet anders
dan dat Bernie voor ons circuit kiest. Eindelijk weer F1 in
Zandvoort, ik verheug me er nu al op. Zandvoort, start your
engines!

Foto & tekst: Ilja Noltee

Get Out!

Vrijdag 4 maart:
Alle strandpaviljoens zijn weer aan het opbouwen en een heleboel ervan hebben zelfs de stoeltjes alweer buiten staan! Tijd om dit te gaan
vieren in een van Zandvoorts leukste en gezelligste strandpaviljoens,
namelijk bij Today@Twelve! Vanaf 20.00 uur is iedereen vanavond
welkom voor het openingsfeest, waarbij we samen vooruitkijken naar
een mooie, spetterende zomer!
Zaterdag 5 maart:
Van 23.00 tot 04.00 uur staat het Patronaat in Haarlem weer volledig in
het teken van zwoele dancebeats en sexy moves tijdens Latinlovers!
Laat je verrassen door sensationele trommelplaten en sensuele latinhouse. Kaarten kun je krijgen via: www.patronaat.nl. In de voorverkoop
zijn ze € 14 en aan de deur betaal je € 15. Leeftijd: 18+.

Hoe mooi kan het leven zijn, vooral als het regent
Wat een ongelofelijke, m iezerige, vervelende, om chagrijnig van te w orden, nare, natte, plenzende, etterende,
irritante waterdruppels kwam en er vorige week uit de lucht vallen. Eigenlijk was het gew oon binnenzitw eer,
m aar juist dan is er niets lekkerder dan genieten van een zak eigengem aakte frieten m et eigengem aakte
sam balsaus en een dikke klodder m ayo onder het afdakje van Fritures d’A nvers.

Zondag 6 maart:
Op Circuit Park Zandvoort is het tijd voor de finale van het Winter
Endurance Kampioenschap 2010-2011. Van 09.00 tot 17.00 uur is
het knallen geblazen op de racebaan… Deze autoraces voor beginnende en gevorderde amateurs zijn ingedeeld in meer dan 20 klassen,
welke weer zijn ingedeeld in 3 series: Auto’s A, Auto’s B en Endurance.
De toegang is gratis, parkeren achter de hoofdtribune € 10. Check
zondag wie er winterkampioen wordt op Circuit Park Zandvoort!
17

Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand maart voor Pashouders:

Boerenachterham

Kaashuis Tromp
50 jaar jong!

200 gram € 3,98

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Borrelkaas van het huis
Heerlijk belegen ook
heerlijk op brood
nu feestprijs:
500 gram € 4,49

Tijdens de
maand maart

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

10% korting

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

op de gehele collectie
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

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

Nieuwe collectie spiegels
is binnen

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

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Op vertoon van

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

ZANDVOORT PAS

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5%

korting*

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
for shoes

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand maart:
10 % korting op gordijnen.
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

10% korting op onze nieuwe collectie
voor pashouders
Haltestraat 17 B, T 023-5730240

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.blitzkickers.nl

www.medina-woninginrichting.nl

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties
(partners en ouder/kind).

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

15% korting

Eerste consult 15% korting
Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

op wenskaarten

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand maart

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

www.autobedrijfzandvoort.nl

Voor Pashouders
10% korting op ons
pannenkoeken assortiment
Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Nieuwe collecties
zomerjurken en tunieken
Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

KATTENKWAAD

Demonstranten trotseren weer en wind

Esther Ouwehand: “Door jacht neemt de overlast alleen maar toe!”
De Partij voor de Dieren organiseerde op de laatste zondag
voor de Provinciale Staten verkiezing een protestloop in de
Amsterdamse Waterleidingduinen tegen de plannen om
damherten af te gaan schieten. Ondanks het beestachtige
weer kwamen ruim 100 mensen naar Zandvoort om hun
steun te betuigen.

De demonstranten worstelen zich door weer en wind | Foto: Jolanda
Meier-Koning

Ik wil net in mijn auto stap
pen om naar het verzamel
punt bij Wok Palace te rijden
als er een oudere vrouw met
een regencape door de stro
mende regen op me af komt
lopen en roept: “Meneer,
weet u de Zandvoortselaan?”
Ik geef haar een lift, ze stelt
zich voor als Ria. Ze is lid van
de Partij voor de Dieren en
met de trein uit Amsterdam
gekomen om mee te lo
pen in de protestloop.
Hertverwarmend!
Als we bij Wok Palace aan
komen, is het al een drukte
van belang. Bij de ingang
staat Nina Versteege, bui
tengewoon bestuurslid van
GroenLinks en zeer actief
in de strijd tegen hertenaf
schot (‘Leven de herten!’),
protestborden uit te delen.
Ik zeg haar dat ik het bijzon
der vind dat twee politieke
partijen hier zo eensgezind
aan de slag zijn. “We hebben
één belang: dat het voor de
herten goed verloopt”, zegt
ze, “en welke partij dat dan
ook is, dat interesseert me
niet. Je moet samenwerken.”
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Maar het is toch vooral het
feestje van de Partij voor de
Dieren. De nummer 2 van
die partij, kamerlid Esther
Ouwehand, neemt de me
gafoon ter hand voor een
welkomstwoord. “Dieren
beschermen doe je in weer
en wind, en jullie zijn daar
vandaag het levende bewijs
van. Eens in de zoveel tijd zie
je dat de jachtlobby voet aan
de grond probeert te krijgen
en zegt: ‘Het is gevaarlijk als
die dieren het gebied uitko
men. We moeten ze gaan
afschieten anders gebeuren
er ongelukken.’ Volstrekte
kolder natuurlijk. Het enige
wat nodig is, is zorgen dat
het gebied goed is afgeras
terd.” Luid applaus.
Ergens ach
teraan con
cludeert een
aangescho
ven voorbij
ganger: “O, jullie zijn tegen
afschot van herten!” “Ja, u
niet dan?”, reageert één van
de demonstranten. Met 100
man tegenover zich houdt
de voorbijganger zich wijse
lijk op de vlakte.

Welkomstcomité

We zijn nog maar net door
het toegangshek of de eer
ste herten dienen zich al aan.
Ontspannen liggen ze als
een soort welkomstcomité
naast de weg naar de stoet
te kijken, zich onbewust van
het feit dat het allemaal om
hen te doen is. Het is pre
cies deze benaderbaarheid
die op het spel staat als er
gejaagd gaat worden, legt
gids Roel Opbroek uit. “Een
week of drie geleden heb
ik twee uur over de Veluwe
gelopen, en geen wild zwijn
of hert gezien. Als je al een
hert ziet, gaat hij er als een
haas vandoor. Dat heeft al
les te maken met hun vrees
voor de mens, omdat er daar
wel op ze gejaagd wordt. Er
wordt hier best wel eens
een hert afgeschoten dat
ziek of gewond is, maar dat
heeft te maken met mede
lijden en respect. Realiseer
je als hier grootschalig ge
jaagd gaat worden je een
heel ander verhaal krijgt.
Dan willen die beesten het
gebied uit, dat geeft veel
overlast en ongelukken en
daarmee bereik je dus het
tegenovergestelde van wat
je wilt bereiken.”
Ik loop een stukje op met
Esther Ouwehand. Ze is klein
van stuk, en ze heeft hel
blauwe, indringende ogen.
Esther is in 1976 in Katwijk

haar. “Geweldig”, roept ze
enthousiast, “ruim 100 man,
met dit weer! Ik ben trots!
Het is zo belangrijk dat dit
gebied jachtvrij blijft. Op het
moment dat er weer plan
netjes circuleren moeten we
dat vóór zijn en meteen la
ten zien: daar komt niks van
in. Geloof me, wij nemen
de verkeersongelukken en
landbouwschade zeer seri
eus. Maar de oplossing is:
de hekken moeten beter.”
Ze beaamt het verhaal van
gids Roel Opbroek. “Als je
gaat jagen kun je er donder
op zeggen dat de overlast al
leen maar erger wordt.”

Mentale opbrengst

Over de schade heeft Op
broek ook nog iets te mel
den. “Er komen hier per jaar
zo’n 800.000 mensen op
bezoek. En die gaan vervol
gens een pannenkoek eten,
of naar de boulevard een
harinkje happen. De schade
door damherten bedroeg af
gelopen jaar € 88.000. Maar
de opbrengst van dit gebied
is € 5 miljoen per jaar. En
dan heb ik het nog niet over
de mentale opbrengst, ook
bij kinderen, bij wie je hier
zaadjes plant voor respect
voor de natuur en duur
zaamheid. Dat is niet in geld
uit te drukken, maar wel on
gelofelijk belangrijk voor de
samenleving als geheel.”
Op de terugweg breng ik Ria
terug naar het
station. “Weet
je wat ik niet
begrijp?”, zegt
ze, “ze hebben
het over de overpopulatie
van herten. We hebben ruim
een uur door de duinen ge
lopen en we hebben twee
keer een groepje van vijf
herten gezien. Waar hèbben
we het dan over?!’

“Geloof mij, we nemen de
verkeersongelukken zeer serieus!”
geboren en opgegroeid met
de duinen. “Ik moet je zeg
gen dat ik hier vaker ook pri
vé zou willen komen, maar
ik heb te weinig tijd. Het is
hier zo prachtig!” Wat vind
je van de opkomst, vraag ik

Nr. 7

Lijden in Libië
Afgelopen week stond er
een opvallend berichtje in de
krant. Het ging over Libië, het
land dat momenteel in het
middelpunt van de wereld
wijde belangstelling staat
door het walgelijke spier
ballenvertoon van dictator
Gadaffi tegen de opstande
lingen. Onder de laatste 50
Nederlanders die het nog
niet gelukt is om het bran
dende land te ontvluchten
is een echtpaar dat weigert
hun huisdieren achter te
laten. Ze zitten daar in een
compound met zestien kat
ten en twee honden. Onze
overheid wil het stel wel
evacueren, maar alleen als
zij hun dieren achterlaten.
En dat nu weigeren zij.
In het berichtje wordt een
verklaring gegeven waaróm
zij dat weigeren. “De vrouw
is autistisch en kan geen af
stand doen van haar gelief
de huisdieren.” Met andere
woorden: je moet wel iets
in je hoofd mankeren wil je
om zo’n reden de uitgesto
ken hand van onze overheid
afwijzen. In één zin worden
autisme en dierenliefde
weggezet als afwijkingen,
en verwante afwijkingen
bovendien. Ik vind het geen
afwijking, ik vind het getui
gen van grote moed om in
die heksenketel voor je die
ren te kiezen. Dat deze men
sen niet bang uitgevallen zijn
blijkt ook uit het feit dat zij
hebben geprobeerd om met

hun 18 dieren de Tunesische
grens over te steken. Stiekem.
Met gevaar voor eigen leven.
Is niet gelukt.
Persoonlijk vind ik het al
moedig om überhaupt in
Libië te gaan wonen. Wat
zoek je in godsnaam in zo’n
verschrikkelijk oord? Het is
bekend dat het hebben van
huisdieren stressverlagend
werkt: maar ik denk dat ik
in Libië wel 160 katten en 20
honden nodig zou hebben
om een beetje rustig te wor
den. Behalve moedig is het
natuurlijk ook naïef om als je
man een baan in Libië aan
vaardt bij een oliebedrijf en
je moet mee, zo’n enorme le
vende have op sleeptouw te
nemen. Op internet schrijft
haar zus: “Het grootste deel
hadden ze al bij vertrek uit
Nederland, een paar katten
heeft mijn zus uit erbarme
lijke omstandigheden gered.”
Voor dat laatste niets dan lof,
maar waarom stelt iemand
die zoveel om dieren geeft
haar lievelingen bloot aan
het gevaarlijke leven in zo’n
onberekenbaar, onfris oord
als Libië?
“Wees jij maar blij dat jij lek
ker veilig in Zandvoort woont,
jochie”, zeg ik tegen Macavity
die naast me op tafel ligt.
Maar hij hoort me niet. Hij is
te zeer verdiept in een oude
Zandvoortse Courant, waarin
hij voor de zoveelste keer het
stukje over zichzelf herleest.
De ijdeltuit…

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

Gemeentelijke publicatie week 09 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 8 en de
verdere in week 8 door het college genomen besluiten zijn in
week 9 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 10 maart vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 15 maart wordt de papiercontainer opgehaald in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken, op 17 maart
in de dinsdag huisvuilwijk.

Parkeren Parkeerterrein de Zuid

Sinds 1 januari 2011 is de gemeente Zandvoort beheerder van
parkeerterrein De Zuid. Op dit moment wordt hard gewerkt
om het parkeerterrein operationeel te maken. Dit houdt onder
andere in dat de bestaande slagbomen met inrit vervangen
worden. Ook wordt andere betaalapparatuur geïnstalleerd.
Op 1 maart 2011 is het betaald parkeren op de boulevards
weer ingegaan. Dat geldt ook voor parkeerterrein De Zuid. In
verband met werkzaamheden zal vanaf maandag 7 maart 2011
het parkeerterrein afgesloten worden en daardoor tijdelijk
niet toegankelijk zijn om uw auto te parkeren. U kunt tijdelijk
op het Ir. G. Friedhoffplein en in de Brederodestraat parkeren.
Voor parkeerterrein De Zuid zijn, zoals voorheen, ook abonnementen verkrijgbaar. Vooralsnog zijn dat alleen jaarabonnementen à € 150,- inclusief BTW. U kunt vanaf heden bij
de gemeentebalie een formulier invullen en het bedrag van
€ 150,- voldoen. Na betaling krijgt u een tijdelijke vergunning
om op het Ir. G. Friefhoffplein, het zuidelijke deel van de Brederodestraat (tussen het Ir. G. Friedhoffplein en Boulevard Paulus
Loot), of op het onverharde terrein naast parkeerterrein De Zuid
te parkeren. Deze tijdelijke vergunning is alleen geldig op de
hiervoor genoemde locaties en vervalt uiterlijk op 1 mei 2011.
Zodra de nieuwe apparatuur op het parkeerterrein operationeel is, kan de tijdelijke vergunning ingewisseld worden voor
een plastic toegangspas voor parkeerterrein De Zuid.
De abonnementhouders worden geïnformeerd zodra parkeerterrein De Zuid operationeel is, zodat de plastic toegangspas
afgehaald kan worden. Heeft u nog vragen over parkeerterrein de Zuid. Dan kunt u contact opnemen met de gemeente
via telefoonnummer 023-5740100 of een e-mail sturen naar
parkeren@zandvoort.nl.

Uitnodiging aan alle burgers
van Zandvoort: ‘Werk mee aan
een nieuwe APV’
De gemeente Zandvoort organiseert op 10 maart 2011 een
participatiebijeenkomst over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De APV en participatie

In de APV staan gemeentelijke regels over de openbare orde,
vergunningverlening en de gemeentelijke huishouding. De APV
laat zien wat de rollen en taken van de gemeente zijn, maar ook
waar de verantwoordelijkheden van burgers liggen. Een aantal
vragen die in de APV beantwoord worden zijn:
- Mogen er honden op het strand?
- Tot hoe laat mag ‘de horeca’ open blijven?
- Heeft een straatartiest een vergunning nodig?
- De APV van Zandvoort is te vinden op de website.
De gemeente Zandvoort wil op APV-onderwerpen zoals de
horeca-openingstijden en het gebruik van de openbare ruimte
burgers de mogelijkheid geven te participeren en een bijdrage
te leveren aan de kwaliteit van het gemeentebeleid.
Datum: 10 maart 2011
Locatie: Louis Davidscarré 1, Hoofdingang
Tijdstip 20:00-22:00 uur

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Keesomstraat (perceel voor de flat De Distel), kappen van 3
bomen en snoei van 1 boom (meer dan 20%), ingekomen 18
februari 2011, 2011-VV-027.
- Kerkstraat 19, vervangen bestaand kozijn en wijzigen borstwering, ingekomen 18 februari 2011, 2011-VV-028.
- Flemingstraat 104, uitwegvergunning, ingekomen 22 februari
2011, 2011-VV-029.
- Plantsoen nabij Dr.de Visserstraat 38, kappen van twee bomen,
ingekomen 23 februari 2011, 2011-VV-030.
- Plein achter Brederodestraat 15, kappen van een boom, ingekomen 23 februari 2011, 2011-VV-031.
- Strandafgang Paulus Loot nr.8, gedeeltelijk veranderen seizoensgebonden strandpaviljoen, ingekomen 23 februari 2011,
2011-VV-032.
- Haltestraat 15-D, splitsen in woonruimte, ingekomen 22 februari 2011, 2011-002Sp.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning

- Raadhuisplein 16 / Swaluestraat 2, vernieuwen kozijn van de
dakkapel, verzonden 21 februari 2011, 2010-205Lv.
- Kostverlorenstraat 95, kappen van 10 bomen op het zij-erf,
verzonden 21 februari 2011, 2011-VV-019.
- Strandafgang Boulevard Paulus Loot 3, uitbreiden seizoensgebonden strandpaviljoen, verzonden 22 februari 2011, 2010VV-029.
- Karel Doormanstraat 4F-5, veranderen appartement, verzonden 22 februari 2011, 2011-VV-012.

- Kennemerweg 78, vervangen hekwerk en plaatsen slagbomen, verzonden 22 februari 2011, 2011-VV-008.
- Max Euwestraat 43, plaatsen van een dakkapel, verzonden 24
februari 2011, 2011-VV-006.

Verkeersbesluit stopverbod Prinsesseweg

Het college van B&W van Zandvoort heeft in haar vergadering
van 15 februari 2011 het volgende verkeersbesluit genomen:
-Het instellen van een stopverbod aan de zuidzijde van de
Prinsessenweg tussen huisnummer 9 en huisnummer 28.

Bezwaarschriften

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

Centraal telefoonnummer

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

autosport

circuit run

Final 4 laatste WEK race
op Circuit Park Zandvoort
Wat in november is begonnen met de Zandvoort 500, komt

op zondag 6 maart op het Circuit Park Zandvoort weer tot

een eind. De Final 4 is wederom de laatste race in het Winter Endurance Kampioenschap.

Ook in de laatste race zal een Radical aan de
start verschijnen | Foto: Chris Schotanus

In deze laatste race van het
Winter Endurance Kampioen
schap 2010-2011, moet en
zal blijken of het duo Sheila
Verschuur en Max Braams
met de Renault Clio, de leiding
in het klassement weet te be
houden of dat ze toch nog
door de concurrentie worden
gepasseerd.
Het tweetal zal daarbij reke
ning moeten houden met het
duo René en Ruud Steenmetz
die net als Verschuur en

Braams in de Divisie III uitko
men met een Renault Clio. In
de Divisie IV staan Niels Kool
en Willem Cornelissen met de
BMW 120d nog binnen ‘schiet
afstand’ van het leidende duo
Verschuur en Braams. Andere
kanshebbers zijn Jeroen den
Boer en Simon Knap in de
BMW 320d die uitkomen in
de Divisie II en de moeder van
Max Braams, Liesette die sa
men met Duncan Huisman
in de Divisie IV met een BMW
123d uitkomt. De laatste twee

equipes hebben slechts een
theoretische kans, net als de
enige equipe uit de Divisie
I Michael Bleekemolen,
Sebastiaan Bleekemolen, Kees
Bouhuys en Jürgen Albert een
klein kansje hebben om kam
pioen te kunnen worden.
Hoewel het deelnemersveld
de vorige keer iets tegen
viel, verwacht organisator
DNRT deze keer toch een
startveld van ruim veertig
auto’s. Daarin zal ook het
Zandvoorts/Hillegoms duo
Peter Furth en Peter Fontijn
met de NVDFrabos BMW M3
weer aan de start verschijnen.
Een kapotte differentieel zorg
de ervoor dat de vorige race
eindigde in een fiasco, terwijl
het tweetal goed onderweg
was. Op Youtube kunnen de
liefhebbers nog even kijken
hoe Peter Fontijn zich staande
hield tijdens de bewuste race
in februari. Naast de wat be
legen, maar wel snelle BMW
van Furth en Fontijn zal ook
de rappe Radical SR3 weer te
zien zijn, evenals een exoti
sche Nissan.

houden op zondag 27 maart, worden tijdens de 4e editie circa

12.000 deelnemers verwacht. Wie zich nog niet heeft ingeschreven voor deze spectaculaire voorjaarsklassieker wordt

geadviseerd dit zo snel mogelijk te doen, de inschrijving sluit
namelijk komende zondag 6 maart om middernacht.
De afstanden die op het pro
gramma staan, bieden voor
ieder wat wils. De 12 km is
voor de lopers met de lange
adem. Het is een uitdagen
de parcours waarin circuit,
strand, boulevard en dorps
centrum zijn opgenomen.
De minder geoefende loper
kan zich inschrijven voor de
laagdrempelige 5 km, die
wordt gelopen in een aparte
loop voor dames en heren. De
deelnemers aan deze onder
delen blijven op het circuit.
Cabaretier en columnist Dolf

Jansen, die zelf een fana
tieke hardloper is, komt naar
Zandvoort om de deelnemers
te voorzien van zijn grappen
tijdens een verbale warmingup en een cooling down.
Scholieren zijn welkom bij
het Scholenkampioenschap.
Dat klinkt serieuzer dan het
is. Iedereen die de gymnas
tieklessen volgt, kan op het
duinencircuit een rondje
van 4,2 km lopen. Een team
bestaat uit vijf personen
en de nummers een tot en

Oud-Zandvoorter Jan Lammers komt het aanstaande raceseizoen uit in een Porsche van het HTC kampioensteam
in de Dutch GT4. Lammers rijdt daar samen met regerend

kampioen Phil Bastiaans. De Limburger is vereerd dat hij
met Lammers gaat rijden.

dat hij binnenhaalde met
Mathijs Harkema. Teambaas
Paul van Splunteren is erg blij
met de komst van Lammers.
“Jan was ooit winnaar van de
24 uur van Le Mans en heeft
in de Formule 1 gereden”, me
moreerde hij.
Lammers heeft er ook zin in.
“Ik denk dat ik nog steeds hard
kan racen. Ik krijg bij het team
van Paul van Splunteren de

kans om dat te laten zien’, al
dus de oud-Zandvoorter die te
genwoordig in Katwijk woont.
De activiteiten als teambaas
van Racing for Holland heeft
Lammers zo goed als afge
bouwd. “De Porsche is een
auto die een reële kans heeft
om te winnen. Ik wil zeker
weer proeven van het race
succes. Phil zal als kampioen
de kar trekken. Als blijkt dat ik
eveneens hard ga, is dat mooi
meegenomen. Ik zal het team
en Phil maximaal ondersteu
nen. Ik ben erg gemotiveerd,
inmiddels zeven kilo afgeval
len en heb net de loodzware
Dakar rally gereden. Ik ben dus
erg fit”, aldus Lammers.

met vier tellen mee voor het
klassement. De scholieren
worden onderweg vermaakt
door verschillende DJ’s die
dancemuziek draaien op
het circuit en er stan overal
raceauto’s die te bewonde
ren zijn. Voorafgaand aan de
loop vindt een spectaculaire
warming-up plaats. Scholen
kunnen zich inschrijven tot
en met 13 maart. Daarnaast
staan de Kids Circuit Run en
twee verschillende onderde
len van de Business Run op
het programma: de 12 en de
5 km.
Inschrijven (uitgezonderd het
Scholenkampioenschap) kan
dus nog tot en met zondag
6 maart via www.rwcircuit
run.nl. Voor kinderen is ook
na-inschrijving mogelijk.

bridge
Verrassende winnaars
in vierde competitieronde
De vierde competitieserie van de Zandvoortse Bridgeclub
als de donderdag, een aantal verrassende winnaars te zien.

Jan Lammers rijdt samen met Phil Bastiaans

22

Voor de Runner’s World Zandvoort Circuit Run, die wordt ge-

is weer afgerond. De eindstand gaf, zowel op de woensdag

autosport

“Jan is een icoon in de Neder
landse autosport. Ik vind het
heel fijn dat ik zo een ervaren
coureur als teammaat krijg.
Jan zal zeker niet snel in pa
niek raken, mochten we in het
begin van het jaar wat tegen
slag tegenkomen. Natuurlijk
leg ik de lat ook in 2011 weer
hoog”, aldus Bastiaans.
Daarmee doelt de Limburger
dat hij opnieuw kampioen wil
worden, een kampioenschap

Zondag sluit de inschrijving

Hoewel Tiny Molenaar en
Wim Brandse in de A-lijn, zo
als meestal gebruikelijk, lang
aan kop stonden, moesten
zij op de laatste avond hun
meerdere erkennen in Jan
Cupido & Martin Duijndam,
die uiteindelijk met een voor
sprong van slechts 0,5% bo
venaan eindigden. De derde
plaats, met een achterstand
van 3%, was voor Margreet
van Kuik & Kees Blaas.
In de B-lijn was het feest
voor het echtpaar Bosma.
Lilian Bosma en Erna Meijer
scoorden goed en dat bete
kent voor dit paar promotie
naar de A-lijn. Roel Bosma,
die enkele keren met een
invaller speelde, bereikte de
tweede plek en promoveert
met Jaap Anderson even

eens. Joke van Deursen &
Bart Overzier voegden zich
bij deze paren. Met ruim
20% verschil met nummer
twee, Bamby Bossink & Wil
van Teeseling, keren Ans
Verhage & Els Visser weer te
rug naar de B-lijn. Ook Marit
Zwemmer & Ron Kaales ver
laten terecht de C-lijn.

Donderdag

De A-lijn van de donderdag
groep gaf een nieuwe koplo
per te zien. Lavina Bosschert
& Bart Overzier eindigen
de vorige competitie al op
de tweede plaats, maar
deze ronden bleken zij toch
de sterkste te zijn, hoewel
het verschil met nummer
twee Fini van der Meulen &
Marianne Giliam uiteindelijk
slechts 0,7% bedroeg. Hans

Hogendoorn & Ko Luijkx
werden op geringe afstand
derde. Vier paren moeten
helaas degraderen en hun
plaatsen worden ingeno
men door Kees Blaas & Mark
Holtrop, Riet Slegers & Nico
van de Staak, Eef Eijkelboom
& Roos Piller en Caroline v.d.
Moolen & Anja Witte. De
strijd in de C-lijn was volop
aanwezig, maar uiteindelijk
trokken zowel Henny Baard
& Leni Ghijsen als Jolien
Grootkerk & Marianne de
Grebber aan het langste
eind. Beide paren eindig
den bovenaan met dezelfde
score: 334,72%. Zij worden
naar de B-lijn vergezeld door
Christien Huesken & Norma
Koning en John Atkinson &
Annelies van Kooten. Vanuit
de D-lijn promoveren Nel
Kooij & Louis Schuurman,
Wanda van den Bos & Rita
Kok, Wim Veldhuizen &
Rita Schilder, alsmede Kitty
Koenekoop & Leny Post.
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voetbal

handbal

SV Zandvoort doet goede zaken
Het eerste elftal van SV Zandvoort heeft zaterdagmiddag

goede zaken gedaan in de stand om de tweede periodetitel.
Zelf wonnen onze plaatsgenoten met 3-2 de inhaalwedstrijd
tegen Amstelveen Heemraad en naaste concurrent AFC kon
in eigen huis niet winnen van Castricum (2-2). Daardoor staat

Zandvoort, met nog één wedstrijd te gaan in deze periode,
fier bovenaan. Wel kan DVVA nog roet in het eten gooien.

Nigel Berg wordt van twee kanten belaagd

Voor aanvang van de wedstrijd
zei trainer Pieter Keur dat hij
eindelijk eens, voor de eerste
keer dit seizoen, van een bijna
volledige selectie gebruik kon
maken. Alleen Remko Ronday
was niet aanwezig in verband
met een slepende blessure.
Zandvoort begon op het
koude, natte en winderige
sportpark Duintjesveld voort
varend aan deze wedstrijd.

Vooral de eerste 20 minuten
waren voor onze plaatsgeno
ten, echter zonder een enkele
kans te creëren. En zoals een
oude voetbalwet zegt dat in
dien je zelf niet scoort jouw
tegenstander het wel doet,
ging dat zaterdagmiddag ook
zo. Een snelle aanval over de
rechter vleugel, een op maat
gesneden voorzet en een
fraaie kopbal zorgde voor een
domper voor de Zandvoortse

supporters. Echter, nog geen
drie minuten later lag het leer
achter de Amstelveense doel
man. Patrick v.d. Oord kon van
af rechts mooi afmaken en de
beide ploegen weer in even
wicht brengen. Vlak voor rust
was er zelfs een voorsprong
voor Zandvoort. Nigel Berg
plaatste gedecideerd de bal
in de verre hoek waardoor er
voor Zandvoort een prettige
situatie was ontstaan.
Na rust ging Zandvoort door
op de goede weg. Aanval na
aanval werd echter teniet ge
daan. Een onoverzichtelijke si
tuatie voor het Amstelveens
doel, bracht de bal in de voe
ten van Michael Kuijl. Zo een
kans moet je hem niet geven
en met een droog, hard en
goed geplaatst schot versloeg
hij voor de derde keer de doel
man. Nu was het de beurt aan
de gasten om met man en
macht te proberen om de ach
terstand kleiner te maken en
eventueel zelfs weer op gelijke
hoogte te brengen. Een over
treding van een Zandvoortse
verdediger in het strafschop
gebied zou daar wel eens een
aanzet toe kunnen zijn. Maar

ook nu weer was sluitpost
Boy de Vet op zijn plaats om
de toegekende strafschop te
elimineren en zijn status als
penaltykiller gestand te doen.
Via zijn handen en de paal
kaatste het lederen kleinood
weer het veld in. Toch kwamen
de gasten nog terug tot 3-2
waarna er een korte periode
ontstond waarin alleen door
puur geluk aan Zandvoortse
kant de Amstelveners niet tot
scoren konden komen.
Komende zaterdag speelt
Zandvoort de streekderby te
gen Haarlem/Kennemerland,
dat afgelopen weekend voor
de tweede keer op rij een
monsterscore behaalde. Na de
0-6 uit bij Hellas Sport, kon
den de ‘buren’ nu weer juichen
na een 4-0 thuisoverwinning
op Overbos. De wedstrijd bij
het Haarlemstadion begint
om 14.30 uur en is de laatste
van de tweede periode.
Overige uitslagen 2e klasse
A: AFC – Castricum: 2-2; ZOB
– Aalsmeer: 1-2; Voorland –
Monnickendam: 3-3; Hellas
Sport – DVVA: 0-3 en Jong
Hercules – TOB: 2-3.

basketbal

De basketbalwedstrijd tussen de dames van Hoofddorp

en The Lions was aan het einde zenuwslopend spannend.
Uiteindelijk trok de thuisclub aan het langste eind en kon
Zandvoort met een 56-55 nederlaag terug naar de kust.

De tweede helft begon Lions
uiterst stroef, mede omdat

De handbaldames van ZSC hebben de uitwedstrijd tegen het

4e team van Aalsmeer niet kunnen winnen. Na een ruststand

van 9-8, moesten onze plaatsgenoten met 20-17 buigen voor
de dames uit de bloemenstad die de trotse koplopers zijn en
dit zaalseizoen nog geen wedstrijd hebben verloren.
Ook nu weer waren de
langgeblesseerde speel
sters Charissa Koning en
Daphina van Rhee niet in
staat om hun ploeggenoten
bij te staan in de strijd. Toch
ontstond er een redelijke
harde maar zeker sportieve
eerste helft die twee kan
ten op kon gaan. Dan weer
had Aalsmeer het beste van
het spel en pakte een kleine
voorsprong, dan weer waren
het de Zandvoortse dames
die van zich lieten spreken.
En dat alles onder leiding
van een clubscheidsrech
ter die volgens de ZSC’ers
van een uitstekend gehalte
was en zeker niet partijdig.
Zandvoort draaide in die
eerste helft hoofdzakelijk
op de sterke verdediging en
op de snelheid van Romena
Daniëls en Laura Koning in
de break-out. Toch zou dat

bij rust niet genoeg blijken
te zijn gezien de 9-8 stand.
Halverwege de tweede helft
zakte Zandvoort terug naar
een zeer bedenkelijk niveau.
Daar wisten de Aalsmeerse
dames van te profiteren
want ze liepen uit tot 1913. Helaas kwam de weder
opstanding te laat voor de
Zandvoortse ploeg, die nog
terug wist te komen tot 1917. Toen was het heilige vuur
uitgebrand en kon Aalsmeer
de eindstand bepalen op 2017. Na afloop complimenteer
de de arbiter de beide teams
met het getoonde spel en de
sportiviteit die ze tentoon
spreidden. Dat is weer eens
wat anders, het kan dus wel.
Topscores ZSC: Romena
Daniëls: 5 en Laura Koning,
Lucia v.d. Drift en Martina
Balk ieder 4 doelpunten.

adverteerders

Spanning ten top bij basketbalwedstrijd

Lions pakte het in eerste in
stantie goed op en stond bij
rust met een geruststellende
11 punten voor. De basis van
de voorsprong was een hech
te verdediging met van daar
uit snelle breaks van Martine
Loos en Tessa de Boer en een
goed schot vanaf de drie
puntslijn van Sabine Dijkstra.

ZSC komt te kort
in Aalsmeer

Hoofddorp met een ste
vige druk op de individuele
Zandvoortse dames speelde.
Hierdoor werd het pass-spel
letje dat Zandvoort graag
speelt dermate moeilijk dat
de Haarlemmermeerse da
mes gaande het derde kwart
almaar dichterbij kwamen.
Ook in het vierde kwart
was hetzelfde spelbeeld er
oorzaak van dat met nog
anderhalve minuut te gaan

Lions met vier punten achter
stond. Met nog acht secon
den op de klok was er even
wicht en kreeg Lions de bal
voor een inworp. Tijd voor
interim-coach Richard Koper
om een time-out te nemen
en de dames ervan te door
dringen dat balverlies desas
treus zou kunnen zijn en dat
ze voor een score moesten
gaan. “Met letterlijk nog één
seconde te gaan verliezen
we de bal en er wordt voor
een fout tegen ons gefloten.
Hoofddorp mocht daarom
twee vrije worpen nemen.
De eerste werd meteen raak
geschoten waardoor de

winst voor Hoofddorp was.
Echt balen maar het was een
spannende wedstrijd die wij
ook hadden kunnen winnen”,
aldus Koper.
Topscores Lions: Martine
Loos: 14; Sabine Dijkstra 13
en Tessa de Boer 12 punten.

Heren

De Zandvoortse heren wa
ren niet opgewassen tegen
het Castricumse Sea Devils.
In een wedstrijd waarin de
Zandvoorters geen goed
konden doen, moesten ze
de meerdere erkennen in de
gastheren die simpel met
70-55 wonnen.

Accountantskantoor
Huppelschoten
Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Centerparcs Park
Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique
Comfort Zonwering
Dakcentrale
Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën
Duinlust Health
Club & Spa
EigenWijs Makelaars
Greeven, Makelaardij o.g.
Hotel Platzer
MMX Italiaans Restaurant
P. van Kleeff
Pesce Fresco
Phoenix bco
Que Pasa Playa
Strandpaviljoen 6
Riche aan Zee
Strandpaviljoen
today@twelve
Toko Bintang
Uitvaartcentrum
Haarlem
Valk Glas in lood studio
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
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Spannende
strijd tussen
Sjoelkampioenen

Overlast is
achterhaald
Het beeld dat Tweede Ka
merlid Fleur Agema (PVV)

Zie onze advertentie op de achterpagina

Rubriek

14

Kinderkunstlijn
wordt geopend
in museum

School D voor
tweede maal
gesloopt

Kindercarnaval altijd vertederend
Ook dit jaar was het Kindercarnaval weer een toonbeeld van vertederendheid. De jonge Zandvoortertjes waren afgelopen zondag in groten getale aanwezig in theater De
Krocht en hadden zich in de mooiste creaties gehesen.

Spectaculaire
slotrace Winterkampioenschappen

Huurdersvereniging
heeft nog een maand
De Zandvoortse Vereniging van Huurders moet voor de
komen, anders is het over en uit. Het huidige interim-

Statenverkiezingen van vo-

bestuur, onder leiding van voorzitter Rick Mulder, had

rige week, geeft aan dat zij

aangegeven om de kar één jaar te trekken. Eind maart is

de situatie in Zandvoort

dat zover en stoppen de tijdelijke bestuurders met al hun

niet kent. Dat stelt burge-

werk voor de vereniging.

meester Niek Meijer in re-

actie op haar uitspraak die
zij deed op de avond van de
verkiezingsuitslag.

vervolg op pagina 3

Sport

laatste dag van april zorgen dat er twee bestuurders

schetste na de Provinciale

Agema was, voor landelijke
televisie, van mening dat het
hoge percentage aan PVVstemmers binnen onze gemeente komt door de overlast van jonge Marokkanen
tijdens het zomerseizoen
en dat al vele jaren lang. Zij
werd daarin later overigens
gesteund door de lijsttrekker voor de verkiezingen van
haar partij in Noord-Holland,
het Tweede Kamerlid Hero
Brinkman.
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In polonaise door De Krocht

Prinsjes, ridders, cowboys en –
girls, zeerovers en Mega Min
dy’s, poesjes en danseresjes
streden om de mooiste kostuums. Overigens was daar
geen prijs voor. Alle kinderen
mochten een prijs uitzoeken
die door gulle sponsoren ter
beschikking waren gesteld.
De Krocht was extra feestelijk ingericht met een zee aan
ballonnen en dat zorgde voor

extra veel sfeer. Er was weer
een groot aantal kinderen,
in gezelschap van ouders,
oma’s en opa’s en misschien
wel broertjes en zusjes, naar
het intieme theater aan de
Grote Krocht gekomen om
weer het Kindercarnaval te
vieren. Dit jaar was er een
nieuwe discjockey, DJ Rob
Dolderman, die opvallend

veel ‘echte’ carnavalsmuziek
ten gehore bracht. Ook twee
optredens van de directeur en
een medewerkster van circus
Rigolo viel duidelijk in goede
aarde en kregen veel applaus.
Opnieuw een zeer geslaagd
Kindercarnaval dat eigenlijk
niet kan wachten op volgend
jaar. Toch zal dat wel moeten,
het is niet anders.

Afgelopen donderdag kwam
een veertigtal stemgerechtigde leden, van de ruim 460,
naar het Gemeenschapshuis
om uitleg te krijgen van
Mulder en zijn medebestuurders. De voorzitter
stelde voor om de vereniging op te laten gaan in de
Amsterdamse huurdersvereniging Arcade. Daarvoor
zouden dan twee bestuursleden vanuit Zandvoort in
het hoofdbestuur van Arcade
zitting moeten gaan nemen.
Een vertegenwoordiger van
de Woonbond, die eveneens
aanwezig was, legde uit

wat dat zou kunnen betekenen en een bestuurslid van
Arcade brak een lans voor
zijn vereniging. Toch waren
er op de vergadering geen
mensen die zich spontaan
aanmeldden. Mocht dat per
30 april nog steeds zo zijn,
dan houdt de Zandvoortse
Vereniging van Huurders op
te bestaan en kan men niet
meer, tenzij op persoonlijke
titel, met bijvoorbeeld woonstichting De Key tot overleg
komen. De vereniging heeft
dus één maand extra van het
interim-bestuur gekregen.
Kort dag derhalve!

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

De Mannetjes

Overlast

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
Een complete
ZONNEBRIL-OP-STERKTE

nu al vanaf
89 euro!!!

Graag tot ziens bij
SEA OPTIEK!
‘Zandvoort heeft meer
last van PVV’ers dan van
groepen Marokkanen’

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Ik proef ik proef wat jij niet proeft
en de kleur is... caramel

Zndv

Gratis Tasty
Bite Caramel
Naam*
E-mailadres

Nieuw van Van Vessem
& Le Patichou: Tasty
Bite Caramel. Als u deze
advertentie ingevuld
inlevert bij één van onze
winkels krijgt u er
lekker eentje gratis!

Voorletter(s)*

Dhr/Mw

Advies uitbrengen over de APV?
Kom dan vanavond naar het LDC!
Louis Davidscarré 1 van 20.00 tot 22.00 uur

* verplicht invullen

Ik vind het goed dat Van Vessem & Le Patichou mij per e-mail op de hoogte houdt van nieuwe producten en
aanbiedingen en dat ik hun nieuwsbrief met waardebon krijg toegestuurd.
Slechts één bon per klant, bon geldig t/m 27-3-2011.
Voor winkeladressen zie: www.vvlp.nl
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waterstanden
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

burgerlijke stand

25 februari - 4 maart 2011

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

een unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten,
bedrijfsuitjes, trouwen, recepties en andere feesten.

driegangen menu à € 26,50 p.p.:
Romige bospaddestoelensoep

Voor reserveringen bel

❖
Varkenshaasmedaillons
met een brie saus
❖
Tarte de Tatin
van peer met caramel
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

023 - 571 57 07

Kijk ook eens op www.clubnautique.nl
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Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

Overleden:

Heijkoop geb. van Veen, Henriëtte Alida, oud 82 jaar.

kerkdiensten -

van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en

Deze week

Geboren:

Saar Elise, dochter van: Springveld, Feddo en: Houweling,
Hester Leentje.
Oscar Leonard Philip, zoon van: den Daas, Jochem en: de
Vlugt, Evelyn Alexandra.
Sanne Denise, dochter van: van der Oord, Yuri Leonid en:
Ooteman, Bianca.
Kiki Nadine, dochter van: Hamann, Michiel Cornelis en: van
’t Wout, Iritsia.

het hele jaar geopend

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
Dag en nacht bereikbaar

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor C. van Polviet
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor D. Duijves

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Phoenix

Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning
Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan
nabestaanden op het gebied van:
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
• Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande
opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking
Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.
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maart
11 Opening Kinderkunstlijn - Zandvoorts Museum,
aanvang 14.00 uur

11 Meezingen - Smartlappen en zeemansliederenkoor
o.l.v. Gré v.d. Berg. aanvang 20.00 uur

12 Babbelwagen - Diapresentatie in Hotel Faber,
aanvang 20.00 uur

13 Jazz in Zandvoort - met Xandra Willis.
De Krocht, aanvang 14.30 uur

15 ANBO Feestmiddag - in de theaterzaal van Pluspunt,
aanvang 14.30 uur

16 Poppentheater - Zandvoorts Museum,
aanvang 13.30 en 15.30 uur

17 St. Patricksday - met Irish Stew and Guinness bier.
Wapen van Zandvoort

t/m 10 april:
Expositie - ‘De Wonderlijke Wereld van

Roland van Tetterode’, Zandvoorts Museum

is op zoek naar een

PARTTIME SCHOONMAKER
Voor diverse objecten in Zandvoort/Bentveld/Heemstede
Werktijden: 20 uur per week, salaris in overleg
Rijbewijs en kennis van glasbewassing is een pré
Voor Inlichtingen bel 06-14324444
U kunt uw CV mailen aan: info@koenecleaning.nl

cartoon

column

Goede opkomst in Zandvoort voor
Provinciale Statenverkiezingen
De woensdag gehouden verkiezingen voor de Provinciale
Staten hebben een bescheiden politieke aardverschuiving

in Zandvoort teweeg gebracht. De grote winnaar is, net als
landelijk, de PVV. De grote verliezer is het CDA dat, verge-

leken met de Statenverkiezingen van 4 jaar geleden, bijna
8% moet inleveren: van 14,05% naar 6,32%.
De partij van Geert Wilders, de
PVV, komt van nul op 18,13% en
is na de VVD de tweede partij van Zandvoort geworden.
Alle andere grote landelijk
partijen, D66 uitgezonderd,
verliezen procentueel licht.
D66 wint in Zandvoort bijna
5% (2,4% naar 7,38%). In Zand
voort zijn 13.228 oproepen verstuurd waarvan 7.546 stemgerechtigden zich bij een van de
twaalf stembureaus hebben
gemeld, wat neerkomt op een
opkomst van 57,25%.

Veel stemmen
voor Jerry Kramer

Jerry Kramer, de Zandvoortse
kandidaat op de VVD-lijst,
kan tevreden zijn over het
aantal stemmen dat hij als
nummer 18 van de lijst op
zijn naam heeft gekregen.
Maar liefst 899 Zandvoorters
geven hem een voorkeursstem. Zelfs inwoners die
normaal gesproken niet op
de VVD stemmen gaven hun
stem aan hem. Van buiten
Zandvoort kreeg de liberaal

Uitslag Zandvoort

Volgens mij

ook nog eens 50 stemmen.
Een mooi resultaat al levert
het niet direct een zetel in
de Provinciale Staten op.
Misschien wel reden om het
de volgende keer opnieuw te
proberen.
De provincie Noord-Holland
telt 55 zetels. Aan de hand
van de verkiezingensuitslag
worden deze als volgt verdeeld: VVD 13; PvdA 11; D66 6;
PVV 6; CDA 5; SP 5; GL 5; PvdD
1; CU/SGP 1; Ouderen Partij
N-H 1; 50Plus 1.
Hieronder vindt u de definitieve uitslag van de gemeente Zandvoort met het aantal
stemmen en het percentage
vergeleken met de vorige Sta
tenverkiezingen.

Stemmen		

Percentage

2011

2007

2011

2007

VVD

2658

2164

35.22%

38.73%

PvdA

949

803

12.58%

14.37%

CDA

477

785

6.32%

14.05%

SP

494

747

6.55%

3.37%

GL

309

263

4.09%

4.71%

D66

557

143

7.38%

2.40%

PvdD

256

243

3.39%

4.35%

24

60

0.32%

1.07%

1368

0

18.13%

0%

11

0

0.15%

0%

350

0

4.64%

0%

93

0

1.23%

0%

0

389

0%

6.96%

CU/SGP
PVV
De Groenen
Ouderen Partij N-H
50PLUS
Overige partijen

vervolg - pagina 1 - Overlast is achterhaald
Burgemeester Niek Meijer
heeft per e-mail contact met
Fleur Agema gehad over haar
uitspraken. “De gegevens
waarop u uw uitspraak baseert, zijn verouderd. De overlast is helemaal afgenomen
door het lik-op-stukbeleid dat
wij in Zandvoort in 2008 hebben ingevoerd”, zei hij in zijn
mail. En hij kan het weten.
Want Meijer heeft dat lik-

op-stukbeleid zelf geïnitieerd
en samen met de politie ten
uitvoer gebracht, waardoor
er na een aantal jaren van
overlast ineens veel minder,
misschien zelfs wel helemaal
geen, overlast van deze raddraaiers meer is geweest.
“Wij hebben met zo een
opmerking geen belang als
gemeente Zandvoort”, is de
burgemeester van mening.

Agema heeft overigens al
eerd er een dispuut met
Zandvoort gehad. Zij was
een paar jaar geleden ervan
overtuigd dat de verzorging
in het Huis in de Duinen oorzaak was van een hoog sterfpercentage binnen deze zorginstelling. Zij heeft echter
keer op keer, na diepgaand
onderzoek, nul op rekest gekregen.

….heb ik een pad uit zijn winterslaap gehaald. Het arme
beest schrok zich te pletter
toen we enthousiast de tuin
lenteklaar maakten. De pad is
weer liefdevol met bladeren
toegedekt. Heerlijk om zo de
winter door te komen. Wat
verlang ik naar de lente maar
mijn pad en ik moeten nog
eventjes doorzetten.
Het lijkt wel of de duvel er
mee speelt. Elke vrijdagochtend zijn de autoruiten flink
bevroren en is het krabben.
Deze koude klus doet mijn
buurvrouw voor me om daarna samen naar het heerlijke
warme zwembadwater van
Nieuw Unicum te rijden. Daar
‘bewegen’ we, onder professionele leiding, onze stramme
ledematen. Tussen de oefeningen door praten we elkaar
bij. Dit keer gaat het over een
aai pad. Hé kan je die ook
aaien? “Nee dat bepaalt niet.
Een ipad is erg handig als je
op vakantie gaat, het scheelt
je gesjouw met boeken”, legt
mijn zwemmaatje uit. Als
echte boekenfanaat prop ik
op vakantie stapels boeken
in de koffers met als gevolg:
bijbetalen. Na uitleg van de
ipad kan ik, ondanks de temperatuur van het water, niet
warm lopen om via een computertje boeken en kranten te
gaan lezen.
Natuurlijk is het heerlijk om
op het strand niet steeds
achter een wegwaaiende
krant te rennen. Geen zand
en ezelsoren meer in je boek.
Maar waar droog ik mijn vers
geplukte bloemen in? Hoe sla
ik een vervelende vlieg dood?
Wat doen we als we tegelijk
de krant willen lezen? Voor het
plaatselijke winkeltje, waar we
dagelijks een krant kopen, zal
het beslist een financiële strop
worden. Even alles op een rijtje,
voor mij hoeft het (nog) niet. Ik
lees liever op de ouderwetse
manier een boek. En
lastige insecten? Hopla,
daarvoor gebruik ik de
krant. Geen enkele (aa)
ipad kan dáár tegen op.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
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Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort
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Tel.023-5717580

Wegens groot succes
gaan we door met het
BY CHRIS KUIN

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka

driegangen menu voor € 29,50

€10,50

Runderlende
met mosterddille dressing
of
Gegratineerde mosselen
met paprika, ui, oude kaas en knoflook
iii
Varkenshaas medaillons
met een saus van brie de meaux
of
Gebakken zalmfilet
met Provençaalse tomatenroomsaus
iii
Yoghurtijs

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.
Graag tot ziens, fam. Boom

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.
14-09-09
Gebakken
met gebakken aardappelen en spinazie
U kuntMa
het
zo gek
niettartaar
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

17-09-09
Andijvie stamppot
een balen
gehakt
Ook deDoseniorenmenu’s
à met
€ 7,-de daghap à € 10,--

		
Vr 18-09-09

Bel: 5712102

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
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

Het oudste vischrestaurant
van Zandvoort
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

‘Vischloopers menue’

Naast onze à la carte kaart :

(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Iedere woensdagavond:
Vis, friet en sla € 6,95
Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Wij zijn even
met vakantie

vanaf 7 maart t/m 24 maart

Vanaf 25 maart bent u
weer van harte welkom
Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort
www.eetcafe-boomerang.nl
Tel. : 023-5719213 / 06-54616830

"De Meerpaal"

bedankt de inwoners
Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en
14.00 uur
of eventueel tussen
16.00
en
van
Zandvoort
en
de
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
67.000 proevers van iens.nl
gratis.
voor het bereiken
van
de
5de Harocamo
plaats in de top 100
Brasserie restaurant
van de beste
visrestaurants
van N-Holland.
Kerkstraat 14 | 023-5712102
We gaan op vakantie van 13 maart t/m 24 maart.
Vrijdag 25 maart is iedereen weer zeer welkom.
Lenie en Floor
Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort - Telefoon (023) 5712171

Happy Days bij
Toko Bintang.nl
Spare rib's of Kippenpoten menu
 Indonesian sate style
 Chinese Babi Pangang style
 American BBQ style
afhalen of bezorgen €

14,50

Grand Café & Restaurant

Is per direct
op zoek naar

ervaren medewerkers
voor de bediening

direzione:
Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

(pt en ft)

Café Neuf Grand Café & Restaurant
Haltestraat 25
2042 LK Zandvoort

Reacties naar:
cafeneuf@cafeneuf.nl

Toko Bintang
Haltestraat 34, 2042 LN Zandvoort, Tel.: 023-5712800

Gezocht:
parttime medewerkers
Bellen met Sheila: 06-23349558
Gasthuisplein 9 winkel

Dini van der Werff-van der Mije
BELASTINGADVIES voor particulieren

1 april moet uw belastingaangifte
binnen zijn bij de belastingdienst.

HULP NODIG?

Kijk op www.belastingadviesdini.nl
mail naar belastingadviesdini@casema.nl
Of bel 0617004493
4

Hendriks

Administratie- en Boekhoudkantoor
023 5737825
De navolgende werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:
- Inkomstenbelasting voor particulieren.
Oosterstraat 3, 2042 VE Zandvoort
Fax 023 5737827
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Met oog en oor
de badplaats door

Vol restaurant tijdens vrouwendiner
Ieder jaar op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Voor het Italiaanse restaurant MMX
in de Haltestraat was het aanleiding om een speciale vrouwenavond te organiseren. In Italië
wordt deze dag groots gevierd waarbij de de dames volledig in de watten worden gelegd.

een hele bos mimosa van hun
partner, op het werk, gewoon
op straat of in de winkels. Ze
worden de hele dag begroet
met “Auguri”, gefeliciteerd!

Feestende vrouwen in MMX

Op deze dag is er ook aandacht voor misstanden en
misbruik tegen en van vrouwen en is er veel solidariteit

tussen de dames. In Italië
staat de mimosa symbool
voor deze dag van de vrouw.
De dames krijgen takjes of

Bijna 60 vrouwen hadden
gereageerd en het restaurant
zat dan ook stampvol met dames die zich het 4-gangen
menu goed lieten smaken. De
eigenaren van MMX willen
van deze avond een traditie
maken dus dames… volgend
jaar op tijd reserveren. De heren gaan maar voetbal kijken.

Hanneke van Dam overall sjoelkampioen
Het was dit jaar de derde keer dat het Kampioenschap Sjoe-

len voor vrouwen, gevolgd door het kampioenschap voor
mannen, uitmondde in een Battle of the Sexes. In café Koper namen afgelopen dinsdag de beste 12 vrouwen het op
tegen de beste 12 mannen.

Hanneke van Dam tussen Maaike Koper en Fred Paap

Na 3 sjoelbeurten werd de
ranglijst aangevoerd door
drie heren, maar in de bloed-

stollende finale kwamen de
dames goed terug. De druk
lag bij Hanneke van Dam, de

vrouwenkampioen van vorig
jaar, die als laatste finaliste
het verschil moest maken.
Zij weerstond die druk koelbloedig en sjoelde zich naar
de hoofdprijs, waarmee de
wisseltrofee weer in vrouwenhanden kwam.
Daarnaast vond opnieuw
de strijd om de Worp met de
Gouden Sjoelsteen plaats.
Elke deelnemer ontving een
gouden sjoelsteen om die in
één enkele worp in de 3 of de
4 te schuiven. Het waren de
drie herenfinalisten die met
de eer gingen strijken en een
waardecheque van € 75 verdienden met hun gelukkige
worp.

ZANDVOORT SCHOON!?
en/of -RECHT!? en/of -HEEL!?
Genieten van je woonomgeving is dat alles om je heen schoon,
heel, recht, onbeschadigd en bruikbaar moet zijn. Wanneer zaken
als verkeersborden, zitbanken, afvalbakken, straattegels, hekjes,
lichtmasten, containers, openbaar groen etcetera, hier niet aan
voldoen, ontstaat al snel een negatief beeld. Natuurlijk is er altijd
wel iets loos op dit gebied. Om zo goed mogelijk te kunnen handelen wordt door medewerkers van de afdeling Reiniging & Groen
maandelijks een intensieve inspectieronde gehouden in alle wijken,
speciaal gericht op bovengenoemde onderwerpen. Inwoners kunnen ook altijd onregelmatigheden in de buitenruimte melden via
de gemeentelijke meldlijn, telefoon 023-5740200.
Op deze manier houden we samen ZANDVOORT SCHOON!?

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Hondentoilet

Als je goed in het dorp
rondkijkt zijn er veel informatieborden die nergens
meer op slaan. Zo is bij het
LDC in 2009 het hondentoilet opgeheven. Echter
de afscheiding staat er
nog en wordt gebruikt als
opslagruimte voor hekken.
Of er weer een hondentoilet wordt aangelegd in dit
gebied is onbekend maar
het zal zeker geen overbodige luxe zijn als je op de
stoep de resultaten ziet.
Natuurlijk kan het hondenbaasje daar ook iets
aan doen. Maar zo’n bord
schept nog wel verwachtingen! Dus, haal het bord
weg of maak ergens een
nieuwe mogelijkheid voor
de hondenbezitters in het
centrum.

Zebrapad

Een alerte lezeres valt het
op dat er al wekenlang
een verkeersbord bij het
strandhotel van Center
Parcs staat die niets toevoegt aan de verkeersveiligheid. Het bord geeft
aan dat er een zebrapad
is maar kennelijk was de
witte verf op, er is namelijk in geen velden of wegen een zebrapad te bekennen. Wel stoppen veel
auto's voor overstekende
mensen maar hierdoor

onstaan juist gevaarlijke
situaties. Dus de vraag is:
wanneer gaat de gemeente
hier een zebrapad aanbrengen?

Evenementendoek

Aan de muur op het Raad
huisplein hangt weer een
nieuw doek met een overzicht van de evenementen
van 2011. Het duurt altijd
even voordat het doek geprint kan worden, omdat
vaak nog niet helemaal duidelijk is of bepaalde evenementen wel doorgaan. VVV
Zandvoort, de samensteller
van het doek, is in ieder geval blij dat het er ruim op
tijd voor het nieuwe seizoen weer hangt.

Protestantse bingo

Op 13 maart organiseert
de praisecommissie van
de Protestantse kerk een
bingomiddag. Deze datum
kwam om praktische redenen zo uit maar het valt wel
op het begin van de veertig dagen voor Pasen. Na de
dienst en een eenvoudige
vastenmaaltijd kunt u aan
de slag met bingogetallen.
Zie het maar als een protestantse variant op het
carnaval, en dan ook nog
op de verkeerde datum.

Met excuses aan de katholieken die deze dingen
beter uit elkaar houden:
de Agathaparochie heeft
haar grote bingo al in februari gehad.

Crea Bea!

Vrijdag 18 maart is de
opening van een heel bijzondere winkel genaamd
‘Crea Bea!’. De winkel is namelijk in de Beatrixschool
en is door grote inzet van
de leerlingen van groep
8 tot stand gekomen. Zo
hebben de leerlingen allerlei artikelen gekregen,
maar ook zelf gemaakt,
die zullen worden verkocht in de winkel. Zelfs
aan een persbericht naar
de Zandvoortse Courant is
gedacht. De winkel is vanaf 18 maart elke schooldag
geopend van 15.00 tot
15.45 uur. U bent van harte
welkom om te komen kijken: Jac. P. Thijsseweg 24,
tel. 5740060.

Weer netjes

Aan het begin van het
vorige strandseizoen
meldde de Zandvoortse
Courant dat er tussen de
paviljoens 8, toentertijd
‘Wander en Karin’ en 9,
De Haven van Zandvoort,
nogal wat rommel op het
strand lag. Welnu, dit jaar
heeft men het duidelijk
beter aangepakt, zoals
bijgaande foto laat zien.
Op deze manier ziet het er
keurig opgeruimd uit, dat
vonden wij ook wel eens
het vermelden waard!
5

Tweede editie netwerkborrel
“Business on the Beach”
14 maart 2011 om 17.00 uur in De Haven van Zandvoort, Strandweg 9

Als eerste het laatste
ondernemersnieuws

van Zandvoort!
Ontvang het via
onze nieuwsbrief.

Training ‘Winkeldiefstal’ in politiebureau

Ondernemersvereniging Zandvoort steunt Kinderkunstlijn

Afgelopen maandagavond werd in het Zandvoortse politiebureau een training
‘Winkeldiefstal’ gegeven door het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC)
Kennemerland, de organisatie voor veilig ondernemen in onze regio. Circa 20 Zandvoortse
ondernemers en medewerkers waren op de training afgekomen.

Deze week, vrijdag 11 maart, wordt
de Kinderkunstlijn officieel geopend.
Vanaf half maart zullen in diverse etalages een of meerdere kunstwerken
te bewonderen zijn. Daarnaast organiseert de Ondernemersvereniging
Zandvoort (OVZ) een puzzeltocht langs
de etalages.

De training heette ‘Winkeldiefstal’ maar
had beter ‘Hoe om te gaan tijdens en na
winkeldiefstal’ kunnen heten. Een zeer
leerzame training die afgesloten werd
met een rollenspel waarin de gasten
tegenover een van de trainers kwamen
te staan.

“Voorop staat in ieder geval altijd de
veiligheid en de gezondheid van de
medewerkers. Als een betrapte winkeldief moeilijk gaat doen en geweld gaat
gebruiken, laat hem dan maar gaan”,
zei trainer Rob Vermeulen. Vermeulen
ging in op een aantal juridische zaken
waarover onduidelijkheid bestaat. “Je
mag nooit in iemands tas of jas kijken
of er gestolen goederen in zitten, het
zogenaamde visiteren. Ook mag een
persoon die geen opsporingsbevoegdheid heeft niemand fouilleren. Dat moet
je wettelijk overlaten aan de politie.

Eveneens zijn handboeien en tyrips uit
den boze. Wel mag je iemand die wil
vluchten met meerdere personen overmeesteren, maar zorg er in ieder geval
voor dat hem of haar niets overkomt. Je
mag uiteindelijk wel iemand aanhouden
maar daarna ben je verantwoordelijk
voor de gezondheid van de persoon”,
legde hij uit.
De kern van de zaak is de ‘heterdaad’.
Als een medewerker iemand duidelijk
een voorwerp bewust weg ziet nemen,
kan de persoon al uitgenodigd worden
om mee te gaan naar een plaats waar
het een en ander uitgesproken zou kunnen worden. Wel adviseert Vermeulen
altijd aangifte te doen, ook als de persoon in kwestie het artikel wil kopen of
retourneren. Een meer dan interessante
training die de Zandvoortse ondernemers veel winst op kan leveren.

De nieuwe beheerder van parkeerterrein De Zuid, gemeente Zandvoort,
is op dit moment hard aan het werk
om het parkeerterrein operationeel te
maken. Dit houdt onder andere in dat
de bestaande slagbomen vervangen
worden. Ook wordt andere betaalapparatuur geïnstalleerd. Veel hotel- en
pensionhouders maken gebruik van

Puzzeltocht
In een aantal etalages zal bij een schilderij ook een letter of cijfer geplaatst
worden. De bedoeling is deze letters en
cijfers te noteren en hier een woord van
te maken. Het wedstrijdformulier is verkrijgbaar bij het Zandvoorts Museum en
bij Kaashuis Tromp. Inzendingen kunnen voor 15 april worden gestuurd naar:
OVZ, Postbus 469, 2040 AK, Zandvoort.
Uit alle goede inzendingen zal een winnaar gekozen worden.

Zandvoort is een ‘eigenwijze’ makelaar rijker
Nick ten Broeke, voormalig franchisenemer van Vrijehuizenmarkt Heemstede - Zandvoort
e.o., zet zijn makelaarsactiviteiten volledig zelfstandig, onafhankelijk en op eigen wijze
voort. Sinds 1 maart gaat verder als Eigenwijs Makelaars.
“Eigenwijs Makelaars reflecteert mijn manier van zaken doen”, zegt Nick ten Broeke.
Vanuit zijn ‘passie voor huizen’ en een ietwat eigenwijze benadering van dienstverlening
is de naam Eigenwijs Makelaars ontstaan. Geen alledaagse, standaard makelaarsuitrusting! “Eigenwijs Makelaars staat voor anders durven zijn, maar wel binnen professionele kaders”, aldus Ten Broeke. Eigenwijs Makelaars gelooft in een realistische, nononsense aanpak en wil het anders aanpakken, waarbij de klant altijd centraal staat.

Parkeerterrein De Zuid tijdelijk dicht
Op 1 maart 2011 is het betaald parkeren
op de boulevards weer ingegaan. Dat
geldt ook voor parkeerterrein De Zuid,
dat sinds 1 januari wordt beheerd door
de gemeente Zandvoort. In verband
met werkzaamheden is vanaf maandag
7 maart het parkeerterrein afgesloten
en daardoor tijdelijk niet toegankelijk om
te parkeren. De gemeente geeft tijdelijke
ontheffing aan abonnementhouders
om op het Ir. G. Friedhoffplein en in de
Brederodestraat te parkeren.

“Wij van OVZ vinden het fantastisch dat
de kinderen van groep 8 en de brugklas van het Wim Gertenbachcollege op
deze manier kennis maken met kunst.
Er zijn al veel winkeliers die de kunstwerken vanaf half maart in hun etalage
willen plaatsen en het lijkt ons leuk om
hieraan een puzzeltocht te koppelen”,
aldus Gert van Kuijk, voorzitter OVZ.

het parkeerterrein, met name in het
hoogseizoen.
Abonnementen
Vooralsnog zijn alleen jaarabonnementen verkrijgbaar à € 150 inclusief
BTW, binnenkort ook maand- en weekabonnementen. Abonnementhouders
krijgen tijdelijk een vergunning om op
het Ir. G. Friedhoffplein, het zuidelijke
deel van de Brederodestraat of op het
onverharde terrein naast parkeerterrein
De Zuid te parkeren. Zodra de nieuwe
apparatuur operationeel is, kan de tijdelijke vergunning ingewisseld worden
voor een plastic toegangspas. Voor
meer informatie of aanvragen van een
abonnement kunt u contact opnemen
met de gemeente via tel. 5740100 of
e-mail: parkeren@zandvoort.nl.
Bron: www.zandvoort.nl

De nieuwe uitstraling is opvallend,
eigentijds én eigenwijs. De website
oogt fris, vernieuwend, overzichtelijk,
modern, maar straalt bovendien uit dat
Eigenwijs ook echt anders ís in vergelijking met de traditionele ‘makelaar in
pak’.
Zo wordt er iedere week een nieuw
‘Object van de Week’ op de website
geplaatst waaraan een speciale actie
wordt gekoppeld. Deze week wordt er
bijvoorbeeld een auto ter waarde van
maximaal € 10.000 weggeven door de
eigenaren van een woning aan de Dr.
J.G. Mezgerstraat, mits kopers vóór
13 maart 2011 een overeenkomst tot
aankoop hebben gesloten. Daarnaast
geeft de makelaar iedere 10e nieuwe
klant in de maanden maart en april 2011
een I-Pad!
Eigenwijs Makelaars, Emmaweg 21,
Zandvoort. Telefoon: 023 - 573 19 99,
Website: www.eigenwijsmakelaars.nl

Ruim 1250 ondernemers
Wist u dat er in Zandvoort circa 1250
ondernemers zijn gevestigd?
Maak uzelf daarom bekend als ondernemer in Zandvoort en word lid van
Zandvoort in Bedrijf. Kijk op de website
voor meer informatie.

Voor meer informatie

website: www.zandvoortinbedrijf.nl
tel: 023-8 200 322 | email: info@zinb.nl

Zandvoort in Bedrijf.nl
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Herten laten zich niet opsluiten

IR Design

De nieuwe hekken die de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen moeten houden, functioneren nog niet

naar behoren. Dat blijkt wel uit bijgaande foto’s die wij ontvingen van lezers. Een en ander maakt duidelijk dat de herten
almaar brutaler worden. Je kunt ook zeggen dat ze zich steeds meer thuis gaan voelen in Zandvoort.

door Erna Meijer

Deze foto werd op zondagochtend rond 09.30 uur gemaakt en
toont de herten die zich in een tuin aan de boulevard Paulus
Loot zich tegoed doen aan de planten en bloemen.

Deze foto werd maandag gemaakt door iemand die er een
leuke link bij maakte. Er geldt hier een parkeergebied voor vergunninghouders. Zouden deze herten ook een vergunning hebben om zich hier in het gras voor de watertoren te ‘parkeren’?

Zandvoortse scholier wordt de
‘jonge’ Ramon in de musical Zorro
De 10-jarige Zandvoortse scholier Ruben Nair wordt de jonge Ramon, de oudere broer van Zorro in de gelijknamige
nieuwe musical van Joop van den Ende Theaterproducties.
Hij is tijdens de selectieronden uitgekozen en is nu volop
aan het repeteren met de volledige cast.
per week: een les
streetdance en een
les breakdance van
Remy van Loon."

Ruben Nair speelt in musical Zorro

Ruben, die in groep 7 van de
Beatrixschool zit, is gek op
dansen en heeft al vier jaar
les bij Studio 118 Dance van
Conny Lodewijk. “Mijn grootste hobby is dansen. Ik dans
nu al bijna 4 jaar bij juf Conny.
Op dit moment dans ik 2 keer

Conny Lodewijk had
gelezen dat er kinderaudities zouden
komen voor een rol
in de nieuwe musical Zorro. Zij vroeg
Ruben of hij dat
leuk zou vinden en
natuurlijk zei hij ja.
Zeven audities later
had hij een rol in
de nieuwe musical.
“Ik speel mee met
de Randstadgroep,
die uit 3 setjes van
3 kinderen bestaat. Elk setje
(2 jongens en 1 meisje) bestaat uit een kleine Diego,
een kleine Ramon en een
kleine Luisa. Diego wordt later Zorro, Ramon is zijn oudere broer die ik ga spelen
en Luisa is hun buurmeisje.

De grote Ramon wordt gespeeld door René van Kooten,
de grote Diego door Tommie
Christiaan (van ‘Op zoek naar
Zorro’) en de grote Luisa door
Michelle Splietelhoff. Voor het
hele land spelen er 10 setjes
verdeeld over 4 regio’s”, legt
hij uit. Kinderen mogen onder een bepaalde leeftijd van
de Arbeidsinspectie maar een
beperkt aantal uren ‘werken’,
vandaar dat er meerdere ‘setjes’ zijn.
Het repeteren is begonnen in
de week voor de voorjaarsvakantie. “In die vakantie heb
ik bijna elke dag geoefend.
Op dit moment oefen ik op
woensdag- en vrijdagmiddag
en zaterdag en zondag bij
Dutch Studios in Amsterdam.
Vanaf 19 maart oefenen we
in Dronten, daar zijn de tryouts op 2 en 3 april. Onze regio doet de opstart, waardoor
we regelmatig repeteren met
de hele cast. Het contact met
de volwassenen is heel goed.
Ze zijn aardig en behulpzaam
en kunnen heel goed spelen, zingen en dansen. Van
de kinderbegeleidsters leren
we het meest, maar bijvoor-

beeld met dansen leer ik veel
van de ‘dance captain’. Het is
ook leuk omdat niet iedereen
Nederlands spreekt, er wordt
ook Engels, Spaans en Frans
gesproken’, gaat hij verder.
Ruben weet nu nog niet wat
hij na de school wil gaan doen.
Op dit moment heeft hij uitgemaakt dat hij drie keuzes
heeft: “Ik denk nu dat ik iets
met dieren, dansen of musicals wil gaan doen. Nu ik meedoe met deze musical, vind ik
het wel heel tof. Ik zou het
wel leuk vinden om een ster
te worden, maar dat hoeft niet
per se. Ik vind het belangrijker
om iets te doen wat ik leuk
vind”, sluit hij af.
De galapremière is op 17 april
in het De la Mar theater in
Amsterdam. Een van de randstadsetjes gaat de première
spelen. Welke dat gaan doen,
is nog niet bekend. Ruben
weet sowieso nog niet wanneer en waar hij gaat spelen,
dat zal binnenkort bekendgemaakt worden. Zandvoort zal
in de toekomst waarschijnlijk
nog veel van deze kunstzinnige Ruben Nair horen!

Het wordt hoog tijd om het bedrijf van de geboren en getogen Zandvoortse Iris Roest (40) aan u voor te stellen. Een
deel van haar vele werkzaamheden kent u beslist, want zij en
haar collega Martine Adegeest zorgen al geruime tijd mede
voor de opmaak van uw vertrouwde Zandvoortse Courant.
Iris vertelt: "Na het Grafisch
Lyceum ben ik naar de
Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten in Den
Haag gegaan, waar ik de
richting grafisch ontwerper
heb gevolgd en afgerond.
Mijn eerste baan was bij
een kleine drukkerij, maar ik
heb vooral lang gewerkt en
heel veel geleerd bij 'Total
Identity', een bureau in Am
sterdam". Hierna vertrok zij
naar Rotterdam maar omdat
zij, zoals zij het zelf zegt “last
kreeg van heimwee”, is zij in
2003 definitief terug gekomen naar Zandvoort. In eerste
instantie is zij bij haar thuis
voor zichzelf begonnen. Na
een paar grotere opdrachten
schreef zij zich in 2005 in bij
de Kamer van Koophandel en
schafte veel benodigde apparatuur aan. In juni 2009 nam
zij met haar bedrijf intrek in
het huidige kantoor op de
Kleine Krocht, “een heel gezellig hoekje”. Op maandag
en dinsdag worden de dames
vergezeld door Gillis Kok, die
op deze dagen aanschuift
om samen de Zandvoortse
Courant te maken.
IR Design Zandvoort is een
ontwerpbureau, gespecialiseerd in het ontwerpen van
brochures, logo's, posters,
advertenties, folders, flyers,
banners, vlaggen, huisstijlen,
menukaarten, visitekaartjes
en briefpapier. Maar u kunt
ook bij haar terecht voor uw

print- en drukwerk. Een hele
opsomming, maar het geeft
wel aan dat het bureau heel
allround is en zeker niet de
minste opdrachtgevers heeft.
Zo wordt bijvoorbeeld vrijwel
al het materiaal voor onze lokale VVV door IR Design ontworpen, van brochures, de
plattegrond van Zandvoort
en banners tot enorme reclameborden en het megagrote
doek op het Raadhuisplein.
Daarnaast verzorgt zij de folders van makelaar Cense &
Van Lingen en behoort ook
het Zandvoorts Museum
tot haar klantenkring. Voor
Culinair Zandvoort heeft ze
de hele huisstijl ontworpen,
waaronder de 'scharrekoppen', het enige betaalmiddel
tijdens dit jaarlijkse festijn.
Iris werkt niet uitsluitend
voor bedrijven in de regio, ze
heeft ook diverse landelijke
bedrijven zoals '1850 nummerinformatie' in haar klantenbestand. Haar specialiteit
ligt in het bijzonder in het
ontwerpen en de vormgeving
van de producten. Het loont
zeker de moeite om eens contact met Iris op te nemen voor
een vrijblijvende offerte.

IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2, Zandvoort.
Tel. 5715653,
e-mail: info@irdesign.nl,
website: www.irdesign.nl.
Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl
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Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Proef de
Spaanse sfeer!
ONBEPERKT TAPAS ETEN !!!
VOOR € 18,50 pp
IN TAPASBAR PIRIPI, KERKSTRAAT 25

HASTA OTRA !!!

voor info en reserveren: 0235712537/www.piripi.nl
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Nieuwe toneeluitvoering De Wurf
Op zaterdag 19 maart aanstaande zal folklorevereniging
De Wurf haar jaarlijkse toneeluitvoering in theater De

Krocht verzorgen. Dit jaar werd gekozen voor twee korte
stukken. Het eerste stuk is ‘Aan de schoonmaak’ en het

tweede ‘Verhuren is ook niet alles’, beide van de hand van
mevr. B. Jongsma-Schuiten.

Scene uit een eerder toneelstuk van De Wurf

‘Aan de schoonmaak’ toont
de grote schoonmaak die
twee keer per jaar op de
agenda stond: in het voorjaar en tegen de kerst. Alles
ging de kamer uit en er werd
grondig schoongemaakt,
soms met hulp van de bu-

ren en of dat altijd wel goed
ging is maar net de vraag.
‘Verhuren is ook niet alles’
speelt in het begin van de
vorige eeuw toen het toerisme zich in Zandvoort met
een sneltreinvaart ontwik-

kelde. De gewone mensen
wilden daar ook wel een
graantje van meepikken,
door hun huisje beschikbaar
te stellen aan badgasten,
want dat was wel weer een
inkomsten in de moeilijke
tijden. Echter, zo makkelijk
was dat verhuren nu ook
weer niet!
De twee stukken zijn met
vele verwikkelingen en hoe
dat allemaal afloopt? U
moet maar gaan kijken en
genieten. Natuurlijk is er zoals gebruikelijk na afloop bal
na, met de verloting van de
Zandvoortse pop en mooie
tekeningen van Zandvoortse
dorpsgezichten. Kaarten à
€ 8 zijn verkrijgbaar bij de
fam. Veldwisch, Dorpsplein
9, tel. 5716487 en Mieke Hol
lander, Constantijn Huygen
sstraat 15. Tevens, indien nog
voorradig, bij de kassa aan de
zaal. De toneelavond in De
Krocht begint om 20.00 uur.

Dolderman geeft dansavond in De Krocht
Afgelopen zaterdag werd de door dansschool Rob Dolder-

man georganiseerde avond vrijdansen goed bezocht. De
veelal wat oudere liefhebbers lieten overduidelijk zien veel

plezier te beleven aan de geboden mogelijkheid om hun
ballroom, latin en salsa danskennis te demonstreren.

Dansparen zwieren door De Krocht

In de feestelijk ingerichte
danszaal van de Krocht, vanwege het carnavalsfeest op
zondag voor de jongeren
voorzien van honderden
kleurige ballonnen, wisten
Rob en Mieke Dolderman de
dansliefhebbers goed te verwennen. Lekker dansen op
een gezellige en ontspannen
wijze met bekende muzikale
toppers uit de luidsprekers.

Een heerlijke quickstep of
een ouderwets Engelse wals,
leuke intermezzo’s met latin
en salsa-elementen en vooral
een niet aflatend enthousiasme van Rob achter de draaitafel.
Met zijn vele erkenningen
van dansorganisaties als
bevoegd en ervaren dansleraar en mede oprichter van

de Nederlandse Vereniging
Amateur Danssport weet
Rob precies waar zijn jonge en
oudere dansaanhangers het
meest van genieten.“Het gaat
er om”, zegt hij, “dat je danst,
niet hoe je danst. Dansstijl en
kennis van de vele variaties en
moeilijke passen kunnen we
iedereen gewoon aanleren.
Dan kun je je al snel vlot en
gracieus bewegen op allerlei
soorten muziek.”
Zaterdag was er vooral het
plezier van het dansen te
zien waar iedereen toch het
meeste van geniet. Zaterdag
2 april wordt er weer zo’n
instuif-dansavond gehouden
waar iedereen van harte welkom is. Zaterdag 16 april is er
afdansen voor diploma’s, met
bal na, waar de vele lessers
voor een jury hun geleerde
dansvaardigheden moeten
tonen. Wilt u ook leren dansen, kijk dan op www.dansschoolrobdolderman.nl voor
lestijden en prijzen of bel met
06-21590520.

Politiek verslag

Commissie Projecten & Thema’s d.d. 3 maart

Veel vragen tijdens
commissievergadering
De agenda stond in het teken van diverse presentaties.
Het laatste agendapunt, waarin het college informatie zou
verschaffen over de voortgang van het Louis Davids Carré
(LDC), was de trekpleister om naar de vergadering te komen of via het internet te beluisteren. Ook daarin werd
een presentatie gehouden. De informatieverschaffing, inclusief presentatie, en de discussie over het LDC duurde
ruim tweeëneenhalf uur!
Architectenbureau Jeanne
Dekkers uit Delft presenteerde het ontwerp voor de
nieuwe brandweerkazerne,
waarin ook de ZRB een plaats
gaat krijgen. Daarna lichtte
KIMO, een organisatie van
kustplaatsen, de commissie
in over hun werkzaamheden.
Vervolgens begon projectwethouder Wilfred Tates
zijn verhaal over het LDC:
“Eigenlijk zou het college
al eerder met de informatie zijn gekomen maar door
een brief van een burger en
een krantenartikeltje is het
nu een ander verhaal geworden. Dat is ook de reden
dat ik wat deskundigen erbij
heb gehaald, waaronder de
externe deskundige, die ook
een presentatie zal houden.”
De discussie begon over de
stempel ‘geheim’ op het contract, die volgens Tates er
niet op had moeten staan.
Zowel Jerry Kramer (VVD) als
Gert Jan Bluijs (CDA) vielen
daarover maar de wethouder was zeer duidelijk: “Het
is geen ‘geheim’ stuk”, zei
hij. Uit de presentatie bleek,
in antwoord op schriftelijke
vragen van Kramer, dat ontwikkelaar AM verplicht is tot
realisatie van de woningen.
De ontwikkelaar zal daar volgens de presentator ook aan
worden gehouden.
Na een aantal insprekers van
de publieke tribune was de
commissie aan het woord.
Kramer had maar één vraag
waar hij een antwoord op
wenst: “Gaat ontwikkelaar
AM onherroepelijk van start

met de bouw van fase 1B, de
appartementen bovenop
de parkeergarage?” Michel
Demmers (GBZ) vroeg zich
af of het college adequaat en
op tijd informatie aangaande de materie heeft doorgespeeld aan de raad. Hij vond
de informatieverstrekking
rommelig waardoor de raad
haar taak, ook richting burgers, niet goed kon uitvoeren. Hij vond dit “een uiterst
ongelukkige gang van zaken”. Demmers wil namelijk
de correcte informatie aan
de belanghebbenden en de
bewoners van het LDC doorgeven. Cees van Deursen
(GL) was geschrokken van
de presentatie. Hij vond het
respect voor de omwonenden zeer beperkt: “Zowel zij,
als de raad en de commissies
hebben niet altijd de juiste
informatie gekregen. Erger
nog, nooit informatie gekregen.” Hij vraagt zich af hoe
het centrum van Zandvoort
de komende jaren er uit gaat
zien als er nu al gesloopt
gaat worden. Ook Bluijs
was ervan overtuigd dat er
belangrijke informatie achtergehouden is geworden
waardoor de raad hun werk
niet naar behoren heeft kunnen doen. “Ik voel mij niet
serieus genomen door het
college in deze”, zei hij.
In zijn antwoord ging Tates
in eerste instantie richting
de insprekers. Hij was zich
bewust dat de teneur er een
was van grote overlast en
gebrek aan communicatie,
maar hij was ook van mening dat het college dit heel

serieus heeft opgenomen.
“We hebben niet alleen via
de telefoon of de klachtenlijn maar ook via e-mail veel
te horen gekregen waar wij
via de diverse afdelingen op
gereageerd hebben. Daar
waar mogelijk, het is namelijk niet altijd direct mogelijk, hebben we ook direct
iets aan de klacht gedaan.
Ook tijdens bijeenkomsten
met bewoners, voordat en
nadat de schop de grond
inging, hebben wij verkondigd dat er een aantal jaren
overlast zou zijn. We hebben
het nooit mooier gemaakt
dan het is. We doen wat
we kunnen”, hield hij de
commissie voor. Tates was
verder van mening dat een
hoop klachten niet direct
opgelost kunnen worden
en vertelde dat heel vervelend te vinden. De wethouder heeft er alle vertrouwen
in dat de realisatie door AM
van de woningen boven
de parkeergarage in de 2e
fase volledig tot stand zal
komen. Volgens Tates is in
ieder geval de informatie
die nodig is voor de 2e fase
gegeven via een maquette
die in de Centrale Hal van
het raadhuis staat. “Dat is
het plan en zo zal het verschijnen”, benadrukte hij en
zei daar achteraan dat het
niet zo zou kunnen zijn dat
niemand er niets van wist.
In tweede termijn dankte
Kramer het college voor
de vele informatie die deze
avond vrij was gegeven
maar vond wel dat in eerste instantie het college
verzuim aan te rekenen was.
Ook Bluijs was bepaald niet
te spreken over de gang van
zaken en kwam daarover in
onmin met Tates. Het college heeft alleen nog een
beslissing te nemen over
het aantal woningen dat er
gerealiseerd zal gaan worden: kleiner en meer, of groter en minder.
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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!

Voor een goede en
prettige voetbehandeling
naar Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid.
06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Gezocht:
droge (liefst verwarmde)
opslagruimte/garage.
Tel. 06-25055878

ZANDKORRELS
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet (*vergoed
door zorgverzekering)

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Bloemen kleuren
je dag!
Specialist voor al uw bloemwerken.

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uw auto kopen of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................
Pedicure Salon Henny komt
ook bij u thuis. Ontharen met
LHE (Light Heat Energy).
Nu beginnen, in de
zomer klaar. Aanbieding:
per flits € 2. Oksel:
normaal € 28,50 nu € 16,50.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-31931940
of 023-5734944
.........................................................
Zeg niet:
Ik zal dat kwaad
vergelden, wacht op
de Heer, hij zal je helpen.
Spreuken 20:22
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Te huur: garage
De Ruyterstraat
€ 125,- per mnd.
Tel.: 06-53256274
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L. Paap medische
hulpmiddelen.
ADL - hulpmiddelen
en producten voor slechtzienden o.a. rollators,
wandbeugels, po stoelen,
daisy spelers, loepen enz.
Bel voor een afspraak bij
u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur:
maandag 9.00- 12.30
Flemingsstraat 55 (Pluspunt)
........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Gezocht:
Bedrijfs/ atelierruimte.
Ongeveer 100 m2,
in Haarlem, voor
Glashandel/glasinlood.
Tel. 06-13402304,
Marc Valk/Valk Glasstudio
.........................................................
Pension in Zandvoort
zoekt poetsvrouw/
kamermeisje voor ten
minste 3 dagen per week
(ma-wo-vr). Bel. 5730457

Racket
bespannen?
Bel Dietrich
Spanservice Zandvoort.
Tel. 06-53618845
.........................................................
Het Pakhuis,
een kringloopwinkel waar
van alles te koop is! Van
serviezen en glaswerk
tot meubels en van
kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex)
Zandvoort.
.........................................................
Inzoomen
op Matisse, Mondriaan
en Malevich
Expressie en abstractie in de schilderkunst
van de 20ste eeuw
Nieuwe cursus in Zandvoort
5, 12 en 19 april
drs Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................
Vrijdagmiddag
was ik mijn portemonnee
vergeten bij de Dekamarkt.
Toen ik tegen
sluitingstijd terugkwam, bleek dat een
medewerkster hem
had gevonden. Bij deze
wil ik haar graag
bedanken voor haar
eerlijkheid en
behulpzaamheid.
.........................................................
Huishoudelijke
hulp gevraagd.
1 tot 2 keer per week.
Tel. 06-29550549
.........................................................
Gezocht:
iemand die eenmaal
per 2 weken bedden wil
verzorgen (verhoogde
Aupings). Tel. 5716718
.........................................................
Vrijwilligers:
heel hartelijk bedankt
voor het altijd klaar staan
voor onze kinderen bij het
oversteken voor naar
school tegaan.
Klasse!
Sandra Buytenhek
en Netty Schraal
.........................................................
Schilder heeft tijd
voor al uw werk, binnen en buiten. Tel. 0235719800 of 06-48335655

C U L T U U R
Sporen uit het verleden
Zandvoortse vislopers

Deze week blijven we nog even in het Zandvoorts Museum. In de gang naar de grote expositieruimte zit boven in
de deurpost een bijzonder glas-in-loodraam met een bekend Zandvoorts tafereel.
door Nel Kerkman

In eerste instantie dacht ik
dat het een Van der Mije
was maar bij navraag was de
maker glazenier Marc Valk.
Vanaf 1975 had hij een glasin-loodatelier in de Cornelis
Slegersstraat in Zandvoort.
Op mijn vraag over het verhaal achter het raam vertelde hij: “In de periode tussen
1975 en 1983 heb ik meerdere ramen gemaakt voor
particulieren, ik denk dat
deze ook uit een dergelijke
situatie kwam en later aan
het museum geschonken
is. In die tijd waren de ovale
raamhangers met taferelen

Het gebrandschilderde gedeelte uit het glas-in-loodraam toont twee Zandvoortse
vislopers bij een paal, met
daarboven in sierlijke letters
geschreven ‘Kousenpael’. Met
de manden (bot en zijger) op
hun rug bracht men de vis
door het duin naar Haarlem
om die daar te verkopen.
Voordat men met de wandeltocht langs het Vis(sers)pad

begon, werden de zwarte
kousen en schoenen uitgetrokken en liep men
blootvoets (barrevoets) via
Overveen naar Haarlem.
Bij het uit- en aantrekken
van de kousen en schoeisel werd de ‘kousenpael’
als steun gebruikt. Op de
mooi gekleurde afbeelding
is goed te zien hoe dat gebeurde.

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

Groepsexpositie 'Zomers Verlangen'
Zes BKZ kunstenaars hebben het advies ‘verleg je grenzen’
van David Polak tijdens Kunstkracht 12 goed in hun oren geknoopt. Op zoek naar de mogelijkheid om de grenzen, dus
ook het eigen vertrouwde nest, tijdelijk te verlaten is goed
uitgepakt met een groepsexpositie bij Galerie De Lage
Flank in Naarden Vesting.

toe en ook de foto’s van Cees
Geursen laten het strand op
zijn mooist zien. De schilderijen met onder meer strandhuisjes van Herbert Willems
zien er kleurrijk uit, de kunstwerken van Jan v.d. Bos zijn
stoer en eerlijk en daar combineren de beelden van Noor
Brandt harmonieus bij.

Naarden aan zee

Schilderij 'Strandrit' van Mona Meier-Adegeest

De kunstwerken van de zes
beeldende kunstenaars passen perfect bij elkaar en met
hun gekozen thema ‘Zomers
Verlangen’ brengen ze met
hun werken een ode aan de

kust en zijn ze een goede
promotie voor Zandvoort.
De olieverfschilderijen van
Mona Meier-Adegeest en
Nelleke de Blaauw brengen
het strand heel dicht naar je

Opening Kinderkunstlijn 2011
in Zandvoorts Museum
De opening van de Kinderkunstlijn 2011 vindt op 11 maart
om 14.00 uur plaats in het Zandvoorts Museum. In de zolderruimte staat een groot aantal kunstwerken van de groepen 8 van de Zandvoortse basisscholen en de brugklas van
het Wim Gertenbach College tentoongesteld. Na de opening zullen de kunstwerken in de etalages van bedrijven in
Zandvoort tentoongesteld worden.

van oud Zandvoort heel populair, ik heb er toen honderden
van gemaakt.” Marc Valk heeft
momenteel een glasstudio
aan het Donkere Spaarne in
Haarlem.

De afbeelding
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Het is even uit de beurt
maar ook u kunt de grenzen
verleggen en gaan kijken
naar de groepsexpositie
in de oude vestigingsstad
Naarden. De expositie is
van 11 maart tot 12 april in
Galerie De Lage Flank in
Naarden Vesting. Kijk voor
openingstijden en adres op:
www.delageflank.nl. In het
weekend zijn de kunstenaars aanwezig.

Alweer voor de vierde keer
hebben de Zandvoortse
kunstenaars Hilly Jansen en
Marianne Rebel, in samenwerking met de docenten/
leraren, zich ingezet om de
leerlingen van de bovengenoemde groepen en brugklas kunstzinnige educatie
te geven. De Ondernemers
Vereniging Zandvoort (OVZ)
heeft het project ook omarmd en zal rondom de
Kinderkunstlijn een prijsvraag uitschrijven. Bij de

Voor slechts € 25 per jaar kunt
u lid worden van de ‘Vrienden
van Kunst op school’. U kunt
uw bijdrage storten op rekeningnummer 400.533.197
t.n.v. Stichting Kunst op
School te Zandvoort.

in diverse etalages
van het centrum
van Zandvoort tentoongestelde kunstwerken wordt een
letter of een cijfer
geplaatst . Deze
letters en cijfers
vormen samen de
oplossing van de
prijsvraag.
Ook u kunt het
project ‘Kunst op
school’ steunen.

Mooi jazzweekend staat voor de deur
Komende zondag, 13 maart, is de getalenteerde jazzzange-

res Xandra Willis te gast bij het trio Johan Clement voor een

concert in de reeks Jazz in Zandvoort in theater De Krocht.
Vrijdagavond wordt ook café oomstee weer gevuld met
mooie jazzklanken.

handen van het trio van
Johan Clement (piano), Eric
Timmermans (contrabas) en
Frits Landesbergen (drums).
Voor nadere informatie over
de zangeres: www.hetzangatelier-xandrawillis.nl.

Oomstee Jazz

Xandra Willis

Zangeres Xandra Willis studeerde aan het Rotterdams
Conservatorium waar zij in
1998 cum laude af studeerde.
Tijdens haar studie bleek haar
grote voorliefde voor jazz, soul
en gospel. Ze maakt deel uit
van de gospelformatie Loud en
Proud en heeft in vele bands
gewerkt. Na haar studie ging
ze ook aandacht besteden aan

haar solocarrière en in 2005
verscheen haar debuutalbum
'To Be With You'. Momenteel
is zij een ervaren zanglerares
en heeft zij haar eigen zangpraktijk 'Het Zangatelier'. Op
zondag 13 maart 2011 treedt
zij op in theater De Krocht aan
de Grote Krocht 41. Het concert begint om 14.30 uur en de
begeleiding is in vertrouwde

Liefhebbers van goede en
gevarieerde jazzmuziek kunnen zich verheugen op een
optreden van een zeer select gezelschap in Oomstee
Jazz. De artiesten die vrijdag
optreden in het café aan de
Zeestraat hebben hun sporen ruimschoots verdiend in
de muziek. Walther de Graaff
(gitaar), Wouter Kiers (tenorsaxofoon), Eduardo Blanco
(trompet), Harm Wijntjes (basgitaar) en Menno Veenendaal
(drum) hebben allemaal al
hun sporen in de vaderlandse
jazzscene verdiend. Vrijdag 11
maart, aanvang 21.00 uur in
Jazzcafé Oomstee, Zeestraat
62, zullen zij voor u optreden.
De toegang is gratis.
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Vanaf heden weer geopend!
Iedere vrijdag – zaterdag – zondag

Per 1 april weer
zeven dagen per week open!
Badhuisplein 8

Wintersport in Gerlos
het gezelligste skidorp van het Zillertal

Wilt u gezond afvallen,
U weer fit en gezond voelen,

Gemiddeld 1 kg vet verliezen, maar spiermassa behouden?

Boek nu uw zonnige skivakantie in Hotel Platzer!
• 3 nachten incl. 2 dagen skipas: vanaf € 334,00 p.p.
• 5 nachten incl. 4 dagen skipas: vanaf € 563,00 p.p.
• 7 nachten incl. 6 dagen skipas: vanaf € 767,10 p.p.

Aanbiedingen geldig van 23 maart t/m 10 april 2011 en op basis van 2 pers. kamer
incl.: ontbijt – dagelijks wisselend 4-gangen keuzediner – gratis wifi – bewaakt
en verwarmd skiruim – 10% korting op ski(schoenen) huur. Tevens gratis gebruik
van wellness ruimte met o.a. sauna, zwembad, waterbed, enz…

Zillertal Arena

Kom genieten, plezier maken, energie tanken en je helemaal in je
element voelen in het grootste skigebied in Tirol: 165 kilometer
piste met sneeuw garantie - 49 liften - hoogte tot 2.500 meter skibus voor de deur - levendige apres ski

Wohlfühl-Hotel-Platzer
A-6281 Gerlos 198
Tel. 0043 (0)5284 5204
Fax: 0043 (0)5284 5204 44
www:hotelplatzer.at
info@hotelplatzer.at
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Volg het Biamed dieet
onder medische begeleiding!
Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd en absoluut verantwoord.
Via een impedantie meting krijgen wij inzicht in uw lichaamssamenstelling,
zodat een persoonlijk advies voor u berekend kan worden. U eet 2x daags een
maaltijdvervanger, en 1x daags een gewone maaltijd op maat.
Door gebruik van onze maaltijdvervanger blijft uw insuline
spiegel laag, waardoor u bijna geen hongergevoel krijgt, en u toch
1 kg vet per week verbrandt!

Duur? Helemaal niet, een maaltijdvervanger kost omgerekend
slechts € 1,35 en u betaalt per consult en meting slechts € 15,-!
Bel voor een afspraak of meer info: 06–43452188
Biamed Medisch Instituut,
Huisartsenpraktijk Weenink, Kostverlorenstraat 70a, Zandvoort

&

Heden Verleden
Voor de tweede keer wordt
een Hannie Schaftschool gesloopt

de grond, de aangebrachte ballonnen achter het glas
dwarrelden vrolijk mee naar buiten. Een nieuw tijdperk
is aangebroken voor de twee basisscholen (Mariaschool
en Hannie Schaftschool) die nu gezamenlijk in een brede
school zijn gehuisvest.

Gevelsteen Hannie Schaft

Na 33 jaar werd op woensdag 2 maart voor de tweede
keer een schoolgebouw met de naam Hannie Schaftschool afgebroken. Onder het scanderen “Slopen, slopen,
slopen” door de aanwezige leerlingen, trok een geselecteerd groepje, met de 3 aangebrachte touwen, de ramen
uit de sponning. Een ander hield met de brandweerspuit
de boel ‘stofvrij’. Onder luid gejuich kwam het raam op

Krant uit 1920:

Opgave kinderen voor school D

De uit Maulbronners zandsteen vervaardigde gevelsteen
gemaakt door Edo van Tetterode met een verwijzing naar
de naam Hannie Schaft
en onderin de letter D, is
zorgzaam uit de muur van
het oude gebouw gehakt
en meeverhuisd naar het
nieuwe gebouw, waar
de steen in de muur bij
de ingang van de Hannie
Schaftschool is terug geplaatst. Oud en nieuw bij
elkaar, mooier kan het niet.

geen namen maar letters. Zo werd de school die we
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naar de vriend van zijn in 2009 overleden oom die geëmigreerd was naar Zuid-Afrika.
Een enthousiaste Cees mailde de redactie het volgende:
“De krant was amper bij
ons in de bus toen ik al via
de computer een bericht
ontving. Raymond Keuning,
de middelste zoon van de
gezochte Siebe Keuning,
reageerde op de oproep
en vertelde dat de vrouw
rechts op de foto zijn moeder en de vrouw van Siebe
Keuning was. Het jongetje

op de motor is zijn oudste
broer Paul. Siebe Keunig is in
2005 helaas overleden maar
Raymond en ik hebben een
afspraak gemaakt om elkaar
te ontmoeten. Heel toevallig
hebben wij op dezelfde lagere school gezeten.”
Niets is toevallig, alles heeft
een reden en door bemiddeling van de krant is alles toch
nog goed gekomen.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Ondergrondse containers

ging school D onder de naam Hannie Schaft verder.

Deze containers zijn 14 dagen geleden in de Dr.J.G. Mezgerstraat
tegenover het gebouw Mezgerstede geplaatst. Persoonlijk vind ik
het er goed en gelikt uit zien. Maar twee dagen later zag ik tot mijn
verbazing dat de groenbak ook verdwenen was! Dat vind ik toch wel
frapant, want wat nu? Je kunt toch niet de wat oudere mensen
de hele boulevard af laten lopen met een zakje met groen, op zoek
naar een bak voor hun groenafval? Dan maar in de ondergrondse
containers. Dus, goede raad is duur, maar waag er een vergadering
aan en alles zal goed kommen!

Hannie Schaft, toen school D genoemd. Pas in 1948

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort verzoeken
'aan de ouders, die hunne kinderen van een der openbare
lagere Scholen alhier, wenschen overgeplaatst te zien naar
de nieuwe middelbaar en gymnasiaal onderwijs, daarvan
kennis te geven aan het Hoofd dier School, den Heer H. de
Jong, adres voorloopig nog School A. Ouders, wier kinderen elders onderwijs genieten en die hunne kinderen ook
op School D wenschen te plaatsen, worden eveneens verzocht daarvan aangifte te doen bij het Hoofd dier School.

Hoofd van de school, Ge Loogman, heeft het nieuwe bouwwerk waarover hij de scepter mag zwaaien, getoond aan ouders en belangstellenden tijdens een gehouden „open huis”
van 7 tot 9 uur. Het was geen officiële opening, want het
gebeurt pas eind oktober maar de heer Loogman vond, dat
de ouders vooral er recht op hadden hoe de nieuwe school
eruit ziet, nu zij er reeds dagelijks hun kinderen heenzenden.

foto’s erbij. De Zandvoortse Cees Determann was op zoek

nu kennen onder de naam openbare basisschool

Opening nieuw schoolgebouw

Nieuw schoolgebouw Hannie
Schaft aanwinst voor onderwijs

Verleden week stond in deze krant een oproep met twee

De vier Zandvoortse scholen hadden voor de oorlog

Krant uit 1978:

Krant uit 1977:

Opsporing gelukt!

Met plezier geschreven,
A.G.M. Schoe, Dr. J.G. Mezgerstraat 127

Zoekplaatje bld19973

Vanmiddag is de nieuwe gecombineerde openbare kleuteren basisschool Hannie Schaft aan de Corn. Slegersstraat
in aanwezigheid van een groot aantal genodigden officieel
in gebruik genomen door de wethouder van onderwijs,
Ide Aukema. In zijn inleiding, vroeg hij aandacht voor
de grondleggers van de verandering en vernieuwing van
het onderwijs in de jaren '70 welke er op gericht zijn de
basismogelijkheden voor iedereen te verbreden, mogelijkheden te scheppen die aansluiten bij de individuele
verschillen tussen de leerlingen en het maken van een
draagvlak voor een opleiding voor een latere loopbaan
en het verleggen van het beginpunt van deze loopbaan
naar een later tijdstip.

Hierbij laat ik u weten dat de foto van het Zoekplaatje van enkele
weken geleden voor 200% het personeel is van drankenhandel
Brokmeier. Ik zal u vertellen waarom ik dat zo zeker weet: welnu,
de man uiterst rechts op de foto, met snor, is mijn overgrootvader.
Mijn vader, Maarten Weber, heeft jaren bij hem in huis gewoond in
zijn jonge jaren. Het origineel van deze foto hangt bij mijn ouders
thuis. De foto waarvan de afdruk is geplaatst komt nog uit de Klink
die mijn vader als toenmalig redacteur zelf heeft geplaatst. Het
antwoord van Cor Draijer is niet correct en geeft daarbij aan dat
ik het helemaal fout heb en mijn eigen familie niet van de foto zou
herkennen. Erg leuk geprobeerd maar het gaat helaas niet lukken
deze keer.

Jasperina de Vries-Weber

DE HOBBYCLUB

door Nel Kerkman

Poppenmaakster Mieke Hollander
Dorpsgenoot Mieke Hollander heeft een geweldige hobby

die zeker uniek te noemen is. Sinds 2006 maakt ze ieder
jaar de hoofdprijs bij de verloting van de jaarlijkse toneeluitvoering van folklorevereniging de Wurf: een pop in

Zandvoortse klederdracht. Een pop voor de avondvoorstelling en één voor de middagvoorstelling in het Huis in de
Duinen. Eigenlijk staat niemand er bij stil hoeveel tijd er

mee gemoeid is. Er zit minstens 100 uur handwerk per pop

in. Snel uitgerekend heeft ze in al die jaren met haar eigen
10 poppen plus de 16 hoofdprijzen meegerekend in totaal
2600 uur puur handwerk er in gestoken!

Mieke Hollander (r) maakt poppen als hobby

Tijdens mijn bezoek aan
Mieke staan op de tafel twee
poppen in oud Zandvoorts
dameskostuum bijna klaar.
Eén wordt op 19 maart bij de
jaarlijkse toneeluitvoering
verloot. De laatste handelingen vergen veel tijd, eerst
wordt het kant gesteven,
daarna wordt over het zwarte
ondermutsje de kanten muts
op het hoofd geplooid. Tot in
de kleinste details worden de
blouse, het zwarte schort, de
vele onderrokken en de lange
onderbroek met kanten rand,
stuk voor stuk liefdevol met
de hand vervaardigd.

Originele kostuums

De porseleinen poppen heeft
Mieke bij toeval kunnen kopen bij het Kruidvat. “Ze waren niet zo in trek, vandaar
dat ik de voorraad voor een
aardig bedrag kon opkopen.

Ik ben nu aan mijn laatste
voorraad poppen bezig en
ja, dan moet ik weer verder
gaan zoeken naar nieuwe
exemplaren”, zegt ze. Voor de
accessoires heeft Mieke een
goede neus. Ze is altijd aan
het snuffelen naar iets bruikbaars. Bijvoorbeeld een ketting met rode bloedkraaltjes
waar de sluiting van stuk is,
oorbellen met daaraan frutsels die ze weer gebruikt voor
de steekspelden. De lapjes
stof en het kant moeten wel
altijd van katoen zijn want
vroeger waren er geen synthetische stoffen. Voor haar
eigen collectie heeft ze 10
Zandvoortse poppen in klederdracht gemaakt, de een
is nog mooier dan de ander.
Alle 10 zijn mini-uitgaven van
de originele kostuums die de
Wurf bij de kledingschouw
toont. De collectie poppen

Krant niet ontvangen?

wordt alleen tentoongesteld op een folkloristische
dag, daarna staan ze weer
keurig op een plank thuis.
Verder heeft Mieke onlangs
nieuwe Zandvoortse kleding
gemaakt voor de antieke
poppen die zich in de oude
B&W-kamer bevinden.

Geen coupeuse

En dan te bedenken dat
Mieke nooit coupeuseles
heeft gehad, alles doet ze op
gevoel en de patronen bedenkt ze zelf. “Mijn moeder
en ook mijn schoonmoeder
maakten voor hun kinderen
de kleding op de trapnaaimachine en door goed te kijken
heb ik het mezelf aangeleerd. Mijn trouwjurk heb ik
ook zelf gemaakt,” vertelt ze
trots. Toen ze 32 jaar geleden
als actief lid bij de folklorevereniging de Wurf kwam, leende ze eerst het Zandvoorts
dameskostuum. Natuurlijk
kon Mieke het niet laten en
al snel naaide ze haar eigen
rokken en jak, die eerst door
mevrouw Gansner werd gekeurd of alles wel op de traditionele manier gemaakt was.
Geen felle kleuren voor de
blouse maar licht gebloemde
katoenen stof en de rokken
en onderbroek met bandjes.
Later kocht Mieke van haar
spaargeld de zilveren oorijzers met gouden boeken

en bellen. Maar het bleef niet
bij haar eigen kostuum, voor
haar dochter Esther maakte
ze een jurk in Ot en Sien
stijl met daarover een rood
schort. Recentelijk heeft haar
kleindochter Amber bij een
kledingschouw deze jurk ook
gedragen. Uiteraard is deze
Ot en Sien jurk ook in haar
poppencollectie aanwezig.
Haar laatst gemaakte dameskostuum is het waadkostuum van de badvrouw
die ze aan de hand van een
oude foto gemaakt heeft.
Door een schenking van de
Rotaryclub heeft Mieke ter
uitbreiding van de kledingschouw deze kunnen vervaardigen. Natuurlijk heeft
ze ook een verkleinde versie
waadpak gemaakt. In de
toekomst wil ze nog kleding
voor drie mannenpoppen
maken met onder meer een
badman, een schelpenvisser
en een Zandvoorts mannenkostuum.
Voor de toneeluitvoering
van de Wurf, op 19 maart in
theater De Krocht, kunt u
bij de loterij zo een bijzonder fraaie handgemaakte
Zandvoortse pop winnen.
Elke pop is authentiek gekleed en wie weet, bent u
straks de gelukkige winnaar
van één van de poppen van
Mieke Hollander!
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Licht wisselvallig en
stijging van temperatuur
Het prachtige zonnige weer is nu voorbij en de komende
dagen bepalen wolken het Zandvoorste weerbeeld wat

vaker. De zeer koude vorstnachten met bijna -10 graden
in de duinen zijn we ook kwijt voorlopig. In de komende
nachten wordt het niet veel kouder dan 2-5 graden.
Tot en met het weekend
hebben we soms te maken met licht wisselvallig
weer en zo nu en dan kan
er wat regen vallen in onze
contreien. Meestentijds
blijft het echter droog en
de zon komt er ook nog wel
regelmatig goed bij.
In het weekend zou de
temperatuur wel eens
wat verder kunnen oplopen. Een depressie in
onze buurt in combinatie met een uitloper van
het hogedrukgebied boven Oost-Europa geven
een wat meer zuidelijke
luchtaanvoer. In de tabel
staat 11 graden genoemd
als prikwaarde, maar met
wat goed geluk (een royaal
doorkomende zuidenwind)
wordt het nog wat zachter.
En als de zon er dan ook bij
is voelt het direct lenteachtig aan buiten.
Wat we vervolgens zien
zijn luchtdrukstijgingen
boven Noord-Europa,
of richting NoordoostEuropa. Dit is een klassieke
ontwikkeling die ook mooi
aansluit bij de kalenderklimatologie. Vrijwel ieder
seizoen is te zien dat beDo.

paalde drukgebieden een
voorkeur hebben voor specifieke posities. Rond half
maart komen hogedrukgebieden heel dikwijls uit
boven de net genoemde
gebieden. Op grond van
deze ontwikkeling zou het
tweede deel van de maand
overwegend droog en niet
te warm moeten gaan verlopen.
Een overschakeling naar
een uitgesproken wisselvallig en kil plaatje ligt
dan ook niet in de lijn der
(weers)verwachting. En zo
kun je in zekere zin, bijna
geheel op grond van die
kalenderklimatologie, niet
zelden zinnige uitspraken
doen over het weer op
middellange termijn.
Ook komt er op het einde
van de maand onvermijdelijk nog een periode aan
met maartse buien en een
kille noordenwind, want
zo’n fase ontbreekt zelden in overgangsmaand
maart.
Meer weer op
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
Alle poppen zijn met de hand gemaakt

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

Max

10

9

11

10

Min

4

5

1

3

Zon

25%

60%

60%

55%

Neerslag

30%

20%

20%

30%

Wind

zw. 5

wzw. 4

zzo. 3-4

z. 3-4
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Gooische Vrouwen
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
Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur

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

Spaans, een zomercursus
Vakantie Spaans, zonder diep in te gaan op de grammatica aan de
hand van praktische voorbeelden.
11 mei – 29 juni
Woensdag 19:00 – 20:30 uur

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 donderdag 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.
Op dinsdag 15 maart organiseert het Steunpunt
OOK ZANDVOORT in samenwerking met de gemeente
Zandvoort een voorlichtingsbijeenkomst ‘Voorzieningen

In het Gooi verlopen de levens van de vier vriendinnen
alles behalve soepel. Cheryl’s
man, Martin, wordt weer behoorlijk afgeleid door ander
vrouwelijk schoon. Claires
dochter en dus ook haar
kleinzoon vertrekken naar
Burkina Faso voor drie jaar.
Roelien is van slag omdat
ze een bejaarde heeft geslagen en tot overmaat
van ramp besluit Vlinder
bij haar vader te gaan
wonen, omdat ze haar moeder
een slet vindt. De dames zijn hard toe aan een vakantie om
weer een beetje tot zichzelf te komen. Ze pakken hun koffers
en vertrekken naar Frankrijk. Eenmaal daar realiseren ze zich
hoe belangrijk vriendschap eigenlijk is.

radio + tv

Radioindeling vanaf
1 maart 2011 van ZFM
Zondag
08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Maandag
08.00
11.00
12.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Countrytraxx
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you
Golden ZFM(H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur
Zandvoort op Zaterdag(H)
In Zandvoortse Zaken
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Tussen Eb en Vloed

Dinsdag

08.00 uur Zondag in Kennemerland(H)
11.00 uur Zantvoort uit Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
18.00 uur ZFM in de avond
19.00 uur In Zandvoortse Zaken(H)
20.00 uur ZFM Jazz(H)
22.00 uur Tussen Eb en vloed
20.00 uur Gemeenteraadsvergadering
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag

08.00
09.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM in de ochtend
De Watertoren
Inspiratieradio(H)
Muziekboulevard
De Vinyljaren
Muziekboulevard
Zpower
Country tracks
Flexx radio

20.00 uur De Hoop radio
21.00 uur Peaceful Radio(H)
23.00 uur Tussen Eb en Vloed

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdag
08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zaterdag
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Goedenmorgen Zandvoort(H)
De Watertoren
Muziekboulevard
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed
ZFM Jazz (H)
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je Weekend in
Vrijdagavond live
Sea It
Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Oud Zandvoort
Zandvoort uit Zandvoort
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

voor mensen met een laag inkomen’.
De middag start om 15.00 uur in de Flemingstraat 55.
De deelname is gratis. U moet zich vooraf wel aanmelden
op telefoonnummer 5740330.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
Expositie Pluspunt:
Herbert Immer Willems, olieverfschilderijen
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RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Column

R o n a l d h u i lt !

De grootste hamburgergigant ter wereld vindt het tijd voor
verandering en heeft zijn mascotte letterlijk bij het oud
vuil gezet. Dikke tranen vloeiden tijdens het exitgesprek
van ‘s werelds bekendste clown, Ronald Mc Donald. Zijn
werkgever heeft hem te verstaan gegeven dat hij niet meer
in het profiel past en dat de organisatie op zoek gaat naar
een nieuw uithangbord.

DJ Mo
Hoeveel Zandvoort kan je in je hebben? Wie op zoek gaat naar
een combinatie van gezelligheid, reddingsbrigade, ZFM en het

perfecte biertje, komt uit bij een 25-jarige jongen die luistert naar

de naam ‘Mo’. Dit is geen verwijzing naar de profeet want zijn
naam zoals in zijn paspoort staat is Maurice Mulder.
door Maxim Roos

In een van zijn stamkroegen tref ik hem en het belooft
dan ook weer een gezellige avond te worden met veel
gelach en ‘diepgaande’ gesprekken. Want dat is Mo, altijd
te vinden waar het gezellig is. Vol trots vertelt hij over
zijn tijd bij de reddingsbrigade waar hij ruim zeven jaar
gewerkt heeft. Hij heeft daar veel reddingsacties meegemaakt en is zijn nattigheid achter de oren voor een
groot gedeelte kwijt geraakt. Uiteraard gaan die verhalen
gepaard met veel anekdotes over de brigadehumor.
Inmiddels is Maurice niet meer actief bij de reddingsbrigade maar hij heeft nog wel een dorpstaak als radio-DJ
bij ZFM. Na een gedeeltelijke opleiding elektrotechniek
is hij in het medium van radio gerold. In eerste instantie
werkte hij achter de schermen als technicus en sinds een
paar jaar is hij te horen bij ZFM als DJ. In het programma
‘De Vinyl Jaren’, op woensdagmiddag, schotelt hij de luisteraars rock voor uit de jaren 50 tot 85. Het is een ware
passie voor hem, hij legt uit dat hij de muziek niet zo-

IS
PICTURE TH

Maurice

Mulder

maar luistert maar leest en voelt. Zo gaat hij met zijn vinyl
om. Naast zijn rockprogramma heeft hij in het verleden al
meerdere bekende Nederlanders in de studio ontvangen
voor een interview. Do, Elize en onze dorpsgenoot Dane
Clark zijn al te gast geweest bij Maurice. Mo kan erg makkelijk en ontspannen met mensen omgaan maar bij Dane
Clark was hij, op zijn zachts gezegd, enigszins gespannen.
De rest van de ontspannende gesprekken voert hij het liefste achter een toog in een bruin café. Op dit moment staat
hij in Haarlem te schenken in het oudste café van die stad.
Het Proeflokaal heeft op dit moment een fluitende barkeeper, want als Maurice erg druk is achter de bar dan gaat hij
fluiten. Dan is hij helemaal in zijn element en op weg naar
huis droomt hij dan ook vaak van een eigen bruine kroeg.
Dat is zijn uiteindelijke doel en zeker op later leeftijd. Hij
zou het namelijk ook niet erg vinden om een tijd lang een
club in de vorm van een dancing te runnen. Dan wordt het
helemaal fluiten naar een bruin café.

tekst & foto: Mandy

Daar sta je dan, als werkloze clown, terwijl je notabene jarenlang succesvol wereldwijd consumenten hebt aangezet
tot het eten van dubieus voedsel en daarmee aantoonbaar
betrokken bent geweest bij de grootste marketingtruc
van de afgelopen 100 jaar. Ook heeft Ronnie M. succesvol
bijgedragen aan het wereldwijde obesitas probleem. Te
dikke kleutertjes op hun driewielertjes zijn inmiddels ook
in Nederland niet meer uit het straatbeeld weg te denken.
Nederland komt in beweging dankzij Ronald en zijn duivelse kompanen, maar wel op de verkeerde manier. In de auto
naar de ‘Mac’ om daar de eetbehoeften van het kroost te
bevredigen, is doorgaans niet de ideale vrijetijdsbesteding
van papa en mama, maar zij zwichten voor de terreur van
hun, in steeds meer gevallen, te dikke kinderen.
Ronald M., de goedlachse clown van weleer en decennialang wereldwijd het symbool voor de westerse consumptiecultuur, staat dus op straat en zit in de put. Echter, als de
nood hoog is helpen beroepsgrappenmakers elkaar door
dik en dun. U begrijpt het, inmiddels heeft Neerlands bekendste polderclown en koning van het kattekwaad Bassie
zich ontfermt over collega Ronald. Al is Ronnie M. daar
inmiddels zo doodziek van dat hij onder psychiatrische
behandeling staat. Naar verluidt was het opstaan met
'dag vriendjes en vriendinnetjes' iets te confronterend voor
onze onsympathieke hamburgervriend uit het land van de
onbegrensde mogelijkheden.

Get Out!

Donderdag 10 maart
Het klinkt fanastisch… Een heerlijk driegangen-diner, glaasje prosecco,
filmpje erbij en dan lekker uit je bol gaan op de muziek van Barry White,
Alain Clark of Gloria Gaynor. Het is vanavond Gooische Zandvoortse Vrouwen
Avond van Café Neuf en Circus Zandvoort. Maar helaas, helaas, door het
grote succes is deze avond al helemaal uitverkocht. Wel is het mogelijk om
de afterparty in café Neuf te bezoeken. De film kan je dan op een andere
dag bezoeken. De film Gooische Vrouwen draait in Zandvoort komende
week dagelijks om 19.00 en om 21.30 uur (woensdag om 21.45 uur).
Vrijdag 11 maart
Quizzen in een team met digitale Quizzers bij café Koper, de vragen op
een groot beeldscherm. Voor iedereen die van gezelligheid houdt en goed
op de hoogte is! Test je kennis! Vanaf 21.00 uur. Entree € 2,50. Er zijn leuke
prijzen te winnen.

Uit het Vlaam se w oordenboek: de betekenis van paardenoog is een spiegelei. In het vervolg vraag je
jouw geliefde in de ochtend dus als volgt: hebt ge liefst een om elet, een roerei of een paardenoog?

Zaterdag 12 maart
Tijdens een heerlijke High Tea bij Beachclub Take Five leer je de basisbeginselen in een workshop taart decoreren door Le Petit Gateau, met de heerlijkste eetbare decoraties. Iedereen gaat naar huis met een zelfgemaakte
taart voor 12 personen. Alle ingrediënten zijn inclusief. Wat er bij de High
Tea zit is teveel om op te noemen. Prijs p.p. € 51,50. Van 11:00-14:00 uur.
Aanmelden via de website, 023 5716119 of via www.lepetitgateau.nl
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand maart voor Pashouders:

Boerenachterham
200 gram € 3,98

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Kaashuis Tromp
50 jaar jong!

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Zalig zijn de zachte…
roombrie van het huis
heerlijk romig, bijna
fris van smaak
feestprijs nu:
150 gram € 1,39

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

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

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
Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Horeca:

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
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Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Walk of Fame
Herenmode

ZandvoortPas houders 15% korting
op de linnen zomercollectie
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag
www.walkoffameshirts.nl

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie schilderijen
binnen hebben?

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand maart:
10 % korting op gordijnen.
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Blitzkickers
Wat doe je als je een schoenen-tic hebt en graag met kinderen omgaat? Juist,
dan begin je een leuke kinderschoenenwinkel! Dat deed Janine Bender en
ze begon, “om het uit te proberen”, Blitzkickers in de Haltestraat, ongeveer
waar nu de nieuwe winkel is gevestigd.
Blitzkickers werd opgericht in 2008
door eigenaresse en plaatsgenote
Janine Bender, zelf moeder van twee
kleine kinderen. Ze was altijd op zoek
naar dat ene, nog leukere paar schoenen. Naast de webwinkel waarmee
ze begon, werd al snel ook een stenen
winkel in hartje Zandvoort geopend.
Sindsdien hebben vele moeders en
kleine Blitzkickertjes deze hippe en
gezellige winkel al gevonden!

Veel bekende merken

Blitzkickers heeft een uitgebreide
collectie babyslofjes, eerste loopschoentjes, stoere sneakers, prachtige laarsjes, grote meiden laarzen,
stoere jongens schoenen, warme
bontlaarzen, ballerina's, regenlaar-

zen en accessoires. Nergens anders
krijg je zo veel service, kwaliteit, snelheid, persoonlijke aandacht en goed
advies. Daarnaast heeft Blitzkickers
altijd een trendy collectie van bekende topmerken en volgens de laatste
mode.

Webwinkel

“Onze webwinkel is een groot succes. We krijgen bestellingen vanuit
heel Nederland. De website is ook
heel gemakkelijk te bedienen. Als je
op zoek bent naar jongensschoenen
maat 32, klik je dat aan en vervolgens
worden alle schoenen die aan die
twee criteria voldoen getoond. Niet
veel zoeken dus”, vertelt Janine enthousiast.

ZandvoortPas

Blitzkickers doet al een jaar of drie
mee met de ZandvoortPas. Op dit
moment krijgt u op vertoon van uw
ZandvoortPas een korting van maar
liefst 10% op alle schoenen, ook de
nieuwe collectie! Alleszins dus de
moeite waard om voor de nieuwe

voorjaars- of zomerschoenen van
uw kinderen naar Blitzkickers te
gaan, want u vindt daar vanaf maat
16 (baby) tot maat 40 altijd wel wat
van uw keuze.
Blitzkickers, Haltestraat 17,
tel. 5730240. www.blitzkickers.nl

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

Gemeentelijke publicatie week 10 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 9 en de
verdere in week 9 door het college genomen besluiten zijn in
week 10 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Artikel 3.8 Wro: vaststelling bestemmingsplan
“Brandweerkazerne”

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 januari 2011 het
bestemmingsplan “Brandweerkazerne” gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het plangebied bevat een gedeelte van de Linnaeusstraat en
het verlengde daarvan en het aan de westkant hiervan gelegen aangrenzende gebiedje. Het bestemmingsplan maakt
het mogelijk dat een brandweerkazerne met bijbehorende
voorzieningen en ontsluiting mogelijk wordt gemaakt.

Gewijzigde vaststelling

De wijzigingen hebben betrekking op het aanpassen van het
bestemmingsplan aan de terminologie van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.

Inzage

Het bestemmingsplan (bestaande uit een verbeelding, regels
en een toelichting) met bijbehorende stukken ligt voor een
ieder ter inzage met ingang van 11 maart 2011 gedurende zes
weken
- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
- op de gemeentelijke website: www.zandvoort.nl (Actueel/
plannen en projecten/actuele bestemmingsplannen);
- tijdens de openingstijden bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort.
Het IMRO IDN van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0473.
BpBrandweerkazerne-VA01

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de terinzageligging (beroepstermijn) beroep instellen tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Tevens
kan hij een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
indienen. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij
geen tijdige zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan
naar voren heeft gebracht. Wie opkomt tegen de wijzigingen
die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van
het plan ten opzichte van het ontwerp daarvan, kan redelijkerwijs niet worden verweten daaromtrent geen zienswijzen
kenbaar te hebben gemaakt. Zowel voor het indienen van een
beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling van de

Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in werking
totdat op het verzoek is beslist.

Privacyreglement GBA

In de vergadering van 1 maart 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort het Privacyreglement
GBA 2011 vastgesteld.
Deze beleidsregel treedt in werking op 10 maart 2011 en ligt
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de website. In het Privacyreglement GBA 2011
stelt het college nadere regels over de verstrekking van persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Vaststellen tarievenblad Parkeerterrein De Zuid en de
Algemene Voorwaarden Parkeerterrein De Zuid

Commissie Raadszaken 15 maart

De Commissie Raadszaken vergadert op 15 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
- Besluitenlijsten commissie Raadszaken van 11 januari 2011 (besloten deel) en van 22 februari 2011 openbaar en besloten deel.
- Vast agendapunt:Informatie college/burgemeester
- Wegsleepverordening Zandvoort
- Drank en Horecaverordening
- Regionale Bereikbaarheidsvisie
- Rondvraag
- Sluiting

In de vergadering van 1 maart 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort het tarievenblad voor
Parkeerterrein De Zuid vastgesteld.
De volgende tarieven zijn vastgesteld:

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Uurtarief: € 2,20 te voldoen bij de betaalautomaat
Tarief voor 5 uur: € 9,00 te voldoen bij de betaalautomaat
Tarief per kalenderdag: € 10,00 te voldoen bij de betaalautomaat
Tarieven abonnement:
Weekabonnement: € 45,00 te voldoen bij de betaalautomaat
Maandabonnement: € 75,00 te verkrijgen via aanvraag bij de
gemeente
Een jaarabonnement: € 150,00 te verkrijgen via aanvraag bij
de gemeente

Commissie Planning & Control 16 maart

Het abonnement is geldig voor de duur van het abonnement
vanaf de dag dat aan de betaling is voldaan. Restitutie is niet
mogelijk. De week en maandabonnementen zijn nog niet
beschikbaar. Zodra de week- en maandabonnementen verkrijgbaar zijn, zal dit kenbaar gemaakt worden middels een
aanvullende publicatie.
Het tarief voor het verliezen van de parkeerkaart:
€ 10,00 per geparkeerde dag
De administratiekosten voor het verliezen van de abon
nementstag of het niet inleveren van de abonnementstag
nadat het abonnement is verlopen:
€ 25,00
Het tarief van de naheffing niet betalen en voor het
verlaten van het parkeerterrein zonder te betalen:
€ 52,00 vermeerderd met het dagtarief
Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Tijdelijk maatregel abonnementhouders:

De abonnementhouders van “Parkeerterrein de Zuid” kunnen
gedurende de werkzaamheden op “Parkeerterrein De Zuid”
parkeren op het parkeerterrein van het Ir. G. Friedhoffplein en
het onverharde veld bij “P de Zuid” (Tariefsgebied G2) en het
zuidelijke deel van de Brederodestraat (tussen ir G. Friedhoffplein en Boulevard Paulus Loot), totdat P de Zuid is opengesteld.

Algemene voorwaarden:

In de vergadering van 1 maart 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort de Algemene voorwaarden voor Parkeerterrein De Zuid vastgesteld.
De algemene voorwaarden voor Parkeerterrein De Zuid liggen
ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis en zijn
beschikbaar op de website van de gemeente Zandvoort.

De Commissie Planning & Control vergadert op 16 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
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijst van commissie Planning en Control van 9 februari 2011
- Vaste agendapunten
- Herziene grondexploitatie Middenboulevard
- Rondvraag
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 15 maart wordt de papiercontainer opgehaald in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 17 maart
wordt de container opgehaald in de dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
(rectificatie publicatie van 17 februari 2011)

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening ontheffing van de voorschriften van het bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het:
- geheel veranderen van balkonhekwerk, ramen dakkapel en
Veluxdakraam aan de oostzijde op het perceel Hogeweg 39 te
Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2010-125 Lv).
Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met
ingang van 11 maart 2011 gedurende 6 weken ter inzage bij de
Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van
uw brief “zienswijze” te vermelden.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 10

Omgevingsvergunningen aangevraagd
Zandvoort:

- Thorbeckestraat 30, plaatsen dakkapellen en gevelwijziging,
ingekomen 24 februari 2011, 2011-VV-033.
- Koninginneweg 22, uitweg- inritvergunning, ingekomen 24
februari 2011, 2011-VV-034.
- Haltestraat 1, gedeeltelijk vervangen (wand)tegels en reclameuiting, ingekomen 25 februari 2011, 2011-VV-035.
- Dr.Schaepmanstraat 3, gebruikersvergunning voor 2e etage,
ingekomen 28 februari 2011, 2011-VV-036.
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.

uitbouw, verzonden 02 maart 2011, 2011-VV-017.
- Keesomstraat, perceel voor de flat De Distel, kappen van 3
bomen en snoei van een boom (meer dan 20%), verzonden 03
maart 2011, 2011-VV-027.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

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

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunningen verzonden
Zandvoort:

- Cort van der Lindenstraat 10, (interne) verbouwing van de 1e
verdieping, verzonden 28 februari 2011, 2011-VV-001.
- Kostverlorenstraat 131, kappen van 10 bomen tbv aanleg rotonde, verzonden 24 februari 2011, 2010-VV-039.
- Kanaalweg 12 en Willemstraat 21, vervangen van de kapconstructie, het plaatsen van dakkapellen en het plaatsen van een

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

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.
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.

Boekenweek 2011:
Een portret schrijf je zo

Bekendmaking
Inspectie regionale waterkeringen
Het hoogheemraadschap van Rijnland beschermt 1,3 miljoen inwoners tegen overstroming. Daarvoor
liggen in het gebied rond 500 kilometer boezem- en polderkaden. Jaarlijks worden deze kaden visueel
geïnspecteerd. Dat gebeurt nu in de maand maart. Bij die inspectie lopen medewerkers van Rijnland
over de kaden en controleren ze op scheuren, erosie, natte plekken, verzakkingen en graafwerk van
muskusratten en andere dieren. De medewerkers kunnen zich op verzoek legitimeren. Voor meer
informatie over deze inspecties kunt u contact opnemen met de coördinator kade-inspecties:
071-3063527.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Leiden, 8 maart 2011

Droge voeten, schoon water

De Boekenweek 2011, van 16 tot en met 26 maart, zet
het levensverhaal centraal. Een rijk thema want welk
publiekelijk figuur heeft tegenwoordig geen (auto)biografie over zijn of haar leven? Voor wie zichzelf op het
schrijven van een biografie wil storten organiseert bibliotheek Duinrand een workshop onder de titel: Een portret schrijf je zo.
Loopt u rond met plannen
om een biografie te schrijven? Misschien over een
(groot)ouder of ander familielid? Of wilt u een portret
schrijven over een vriendengroep, een liefde of over een
huis? In de twee uur durende workshop zal schrijfster
Janny van der Molen u op
weg helpen.

Hoe kun je beginnen met
het onderzoek naar de persoon over wie je wilt schrijven en waar moet je aan
denken bij het verzamelen
van het materiaal? De nadruk zal liggen op het vinden van een goede invalshoek voor het verhaal en de
vraag wat er voor nodig is
om dat doel te bereiken. Als

u al een idee heeft van het
project waar u mee aan de
slag zou willen gaan dan is
het leuk om een voorwerp
mee te nemen (foto, brief,
plattegrond, aandenken)
dat u daarmee associeert.
De workshop vindt plaats
op vrijdag 18 maart in bibliotheek Duinrand Zandvoort,
aanvang 10.00 uur. Kaarten
à € 6,50 per workshop (leden € 5, comfortleden gratis) zijn verkrijgbaar in de
bibliotheek. Reserveren kan
via tel. 5714131 of e-mail:
zandvoort@bibliotheekduinrand.nl. Er kunnen 25
personen deelnemen dus
wees er snel bij!
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basketbal

hockey

Lions heren winnen twee keer
Tot twee keer toe hebben de heren van The Lions het zoet

van de overwinning mogen proeven. Donderdag werd in
Julianadorp, net onder Den Helder, JBC/Noorderhaven met

83-90 geklopt en zaterdagavond moesten de reserves van
Hoofddorp er met 91-55 aan geloven.

Dunk van Marvin Martina | Foto: Richad Vissers

Het eerste herenteam van
Lions bevindt zich de laatste
weken voor wat betreft de
personele bezetting in zeer
zwaar weer. Als dan ook nog
eens een inhaalwedstrijd
op een donderdagavond om
21.00 uur wordt ingepland, is
het nog moeilijker om genoeg
spelers op te been te krijgen
om de lange reis naar Den
Helder te maken. Toch werd
er afgereisd. Met slechts drie
speler van het oorspronkelijke
heren team, aangevuld met
Peter Sterker van de veteranen en Jaap v.d. Meij uit het
jongens U18-1 team. Het zou
de avond worden van Marvin
Martina en de weer teruggekeerde Dave Kroder. In de
eerste helft nam Kroder zijn
team op sleeptouw en wist
met uitgekookt spel maar
liefst 26 punten aan te laten
tekenen.

was goed voor niet minder
dan 49 (!) punten en zag zijn
schoten van de meest onwaarschijnlijke afstanden door de
ring vallen. Ook V.d. Meij (16
jaar!) had een groot aandeel
in de winst. Vooral verdedigend deed hij zeer belangrijk
werk. Met zijn snelheid wist
hij menigmaal de bal van een
tegenstander te ontfutselen.
Misschien had JBC de situatie
bij aanvang wel onderschat
maar dat doet niets af aan de
geweldige prestatie van Lions,
die hun gastheren nog tot drie
punten terug zagen komen.
Een driepunter van Sterker in
de laatste minuut deed echter
de wedstrijd op slot. “Heerlijk
om zo te winnen. De terugreis
was hierdoor een stuk aangenamer dan verwacht. Wij
speelden een perfecte wedstrijd met slechts vijf man”,
aldus Martina.

In de tweede helft was het
Martina die, geprikkeld door
het succes van Kroder, daar
nog een schepje bovenop
deed. De lange powerforward

Hoofddorp niet
opgewassen tegen Lions
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De reserves van Hoofddorp
waren zaterdagavond in de
Korver Sporthal niet opge-

wassen tegen een ontketend
Lions dat opnieuw moest
zoeken naar spelers. Ook nu
weer waren Peter Sterker en
Jaap v.d. Meij bereid om hun
krachten voor het vlaggenschip van Lions in te zetten.
Opmerkelijke en zeer prettige
bijkomstigheid was het feit
dat Niels Crabbendam weer
zijn basketbalschoenen aan
kon trekken. Deze nog jonge
center (23) was ernstig geblesseerd geraakt met een
lange nasleep waarin het
herstelproces niet bepaald
wilde vlotten. Hij kon een helft
spelen waarin hij zeer nuttig
werk verrichtte. Bij rust was
de marge al opgelopen tot
65-20 in het voordeel van onze
plaatsgenoten waardoor de
tweede helft bijna freewheelend gespeeld kon worden
met een 91-55 eindstand als
gevolg. Het herenteam speelt
19 maart aanstaande thuis tegen het Landmeerse ProBuild
Lions. Die wedstrijd begint om
17.00 uur.

Dames verliezen

De dames van The Lions
konden in een rechtstreeks
duel om de vierde plaats op
de ranglijst niet winnen van
naaste concurrent Alkmaar
Guardians. Lange tijd gingen
de Zandvoortse dames ruim
aan de leiding maar toen
tegen het einde het heilige
vuur opgebrand was, kwam
Hoofddorp almaar dichterbij en ging er tenslotte ook
overheen. Vooral de laatste
drie minuten van de wedstrijd waren zenuwslopend
spannend. Echter met 63-69
trokken de dames uit de kaasstad aan het langste eind en
zullen hoogstwaarschijnlijk
op de vierde plaats eindigen,
die recht geeft op nacompetitie om het kampioenschap.
Lions zal nacompetitie spelen
om de vijfde plaats tussen
de nummers vijf tot en met
acht. De dames spelen hun
volgende wedstrijd op vrijdag
11 maart om 21.15 uur in de
Amsterdamse Apollohal tegen
Mosquito’s.

Dames winnen eerste
wedstrijd in promotiepoule
Afgelopen zondag werd door de dames van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) weer voor het eerst dit jaar op het

kunstgrasveld gespeeld. Na in de wintermaanden met

wisselende uitslagen in de zaalcompetitie te hebben ge-

speeld, werd met enige spanning uitgekeken naar de eerste veldwedstrijd in de promotie poule.

Verdedigend stond het goed bij Zandvoort

Na een paar minuten spelen
werd al snel duidelijk dat de
dames van Haarlem 5 een
paar maatjes te traag waren
voor de Zandvoortse bezoeksters. ZHC zette behoorlijk

druk op het Haarlemse doel.
Met counters probeerde
Haarlem een doelpunt te
forceren maar daar wist de
Zandvoortse verdediging wel
raad mee. Door een stugge

en stickvaste verdediging
en een uitstekend keepende
Haarlemse doelvrouw duurde het toch nog 25 minuten
voordat onze plaatsgenotes
het eerste doelpunt konden
forceren. In een volle cirkel
wurmde Judith van Delft
de bal in het doel. De ban
was toen duidelijk gebroken
want binnen enkele minuten
tikte Sharon Kreuger de 0-2
en de 0-3 binnen.
In de tweede helft was
Zandvoort weer duidelijk
sterker alleen de leuke combinaties werden niet omgezet in doelpunten. Slechts
Roos Rückert kon nog een
keer scoren uit een strafcorner. Opvallend was het debuut van de snelle Nicky van
Marle die door haar gejaag
menig Haarlemse aanval al
in een vroeg stadium kon
ontregelen. Komende zondag speelt ZHC om 15.30 uur
thuis tegen VVV 22.

autosport
Certainty team in Dutch Renault Clio Cup
Zandvoorter Dillon Koster heeft voor het aankomende jaar

in de Dutch Renault Clio Cup de invulling rond. Certainty,
het raceteam van Koster, zal met Formido Swift kampioen

Niels Langeveld uit Sassenheim en meervoudig racewinnaar Marcel Duits uit de Clio Cup aan de start verschijnen.

Dillon (m) en zijn rijders voor de Clio’s | Foto: Chris Schotanus

Voor Duits is de overstap naar
het Zandvoortse team een
bijzondere. Hij reed vanaf
2005 bij het team bij Frans
Verschuur. “Er lag een mooie
aanbieding bij het team van

Dillon en bovendien ken ik Dil
lon al heel lang. Ik kwam met
Jaap van Lagen voor het eerst
naar het circuit. In die periode
reed Jaap Formule Ford en
deed dat samen met Dillon”,

aldus Duits. Niels Langeveld
was voor Koster het goudhaantje in de Formido Swift
Cup. Afgelopen seizoen veroverde Langeveld de titel in
deze klasse. Een overstap naar
de Dutch Renault Clio Cup is
een logisch vervolg, hoewel
Langeveld geen idee heeft wat
de Clio allemaal kan in vergelijking met de Swift. “Ik ben blij
dat Marcel mijn teamgenoot
is, omdat hij een goede referentie is waar ik mij aan kan
meten”, aldus Langeveld.
Teambaas Dillon Koster was
zelf van 2003 tot en met
2006 actief in de Clio Cup en
bewaard er goede herinneringen aan. “Ik heb het volste vertrouwen in het snelle rijders
duo wat we voor dit seizoen
hebben aangetrokken’, aldus
de Zandvoorter.
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voetbal

triathlon

Benauwde winst voor SV Zandvoort
Het eerste elftal heeft afgelopen zaterdag een mooie
winst geboekt. In een leeg Haarlemstadion moesten onze

plaatsgenoten alle zeilen bijzetten om de nieuwe fusieclub

Haarlem/Kennemerland (H/K) van zich af te houden. Deze
inhaalwedstrijd werd uiteindelijk met 3-4 gewonnen.

Bas Lemmens wordt op de huid gezeten

Zandvoort begon sterk met
vooral de eerste vijftien
minuten veel druk op het
Haarlemse doel, maar tot veel
uitspeelde kansen kwam het
niet. Daarna was het vooral
H/K die het meest aanspraak

maakte op een doelpunt dat
er uiteindelijk ook kwam. Een
door keeper Boy de Vet verkeerd ingeschatte bal was
de oorzaak van het eerste
doelpunt van de wedstrijd.
Het was het enige doelpunt

van de eerste helft maar toch
zouden er nog vele volgen.
Direct na rust kon Zandvoort
weer op gelijke hoogte komen. Een fraaie actie van Nigel
Berg bracht de bal bij Maurice
Moll die met zijn ‘chocoladebeen’ de 1-1 binnenschoot.
Nog geen drie minuten later
kwamen de gastheren weer
op voorsprong door een door
de arbiter te snel gegeven penalty te benutten. Vervolgens
was het eigenlijk alleen nog
maar Zandvoort wat de klok
sloeg. Toch viel zomaar uit het
niets de 3-1 en die kwam dan
ook aan als een donderslag bij
heldere hemel.
Opnieuw moesten de Zand
voorters zien terug te komen
en opnieuw lukte dat. De
3-2 kwam van het hoofd van
Michel de Haan en nog geen
vijf minuten later schoot
Patrick v.d. Oord de 3-3 bin-

nen. En nog was het niet gedaan. Met slechts nog een
paar minuten te gaan kon
Misha Hormeño een vrije trap
diagonaal inkoppen. Voor de
vierde en tevens laatste keer
kon de Haarlemse doelman de
gang naar het net maken. Een
verbouwereerde Haarlemse
ploeg moest buigen voor de
flexibiliteit en vechtlust van de
Zandvoorters. De Zandvoortse
trainer/coach Pieter Keur heeft
de laatste twee doelpunten
van zijn ploeg vanaf de tribune
gezien. Na opmerkingen op de
leiding kreeg hij een rode kaart
en moest het veld verlaten.
Komende zaterdag speelt
Zandvoort 1 om 14.45 uur (!) uit
bij AFC dat de inhaalwedstrijd
tegen Amstelveen Heemraad
met 0-3 won. Overige uitslagen inhaalwedstrijden 2e klasse A: Monnickendam – ZOB:
4-0 en DVVA – Voorland: 0-0.

autosport

Zandvoort Circuit Marathon
Zandvoort komt steeds meer in zicht van de atleten die van

duurlopen of wedstrijden voor de lange adem houden. We
kennen al de Runners World Zandvoort Circuit Run, dit jaar

komt daar het wandelevenement ‘de 30 van Zandvoort’ bij

en zondag 19 juni staat deze eerste Zandvoort Circuit Triathlon op het programma.

De Zandvoort Circuit Triathlon
is een wedstrijd met zwemmen in zee en fietsen en hardlopen op het circuit. Zondag
19 juni staat deze eerste
Zandvoort Circuit Triathlon op
het programma. En Zandvoort
reageerde zeer enthousiast op
dit goede bericht!
Niet zo verwonderlijk dat er
voor onze woonplaats is gekozen: Zandvoort is natuurlijk
vooral bekend om haar zee en
strand, en haar duinencircuit.
Daar past een triathlon die
deze typerende kenmerken
met elkaar verbindt prima tussen. Zondag 19 juni zal rondom 11.00 uur het startschot
klinken voor de Zandvoort
Circuit Triathlon 2011, de eerste van hopelijk vele edities.

De Zandvoort Circuit Triathlon
heeft twee versies: de kwart
(1km zwemmen – 40km wielrennen – 10km hardlopen) en
de achtste triathlon (500m –
20km – 5km).

Run-Bike-Run

Veel verzoeken zijn er bij de
organisatie binnengekomen
om een Run-Bike-Run aan het
wedstrijdprogramma van de
Zandvoort Circuit Triathlon
toe te voegen en dat was niet
tegen dovemansoren gezegd.
Ook deze wedstrijd komt in
twee smaken: 2,5km-20km5km, en 5km-40km-10km.
Meer informatie en inschrijfmogelijkheden kunt u vinden op www.zandvoorttriathlon.nl.

Equipe Braams/Verschuur winterkampioen
Het duo Max Braams en Sheila Verschuur heeft afgelopen
zondag de Dutch Winter Endurance Series van 2010/2011 op

hun naam geschreven. Ze reden met de voormalige Landmacht Clio naar de zege in de Divisie III en wisten daarmee
de concurrentie op afstand te houden. Hoewel Braams zelf

zijn twijfels heeft, is het toch echt een officiële titel die hij
op zijn c.v. mag bijschrijven.

Het winnende viertal op het podium | Foto: Chris Schotanus

Dat autosport soms meedogenloos kan zijn, bewezen Marc Koster en Bertus
Sanders. Het duo zag een
zekere zege in rook op gaan.
Koster en Sanders waren met

de Radical SR3 de snelsten
van het veld, maar direct na
de laatste rijderswissel moest
Sanders de wagen in de
Tarzanbocht aan de kant zetten. Met een sip gezicht ver-

klaarde hij: “De wagen wilde
niet meer schakelen.” En dat
terwijl Sanders zich een dag
daarvoor nog een koning te
rijk voelde in de bolide. Voor
het komende seizoen willen
Koster en Sanders ook in de
Dutch GT4 met een Radical
gaan rijden, terwijl ze het afgelopen seizoen nog met een
Porsche deden.
Door het uitvallen kreeg het
viertal Michael en Sebastiaan
Bleekemolen, Kees Bouhuys
en Jürgen Albert met de
Sotrax Porsche de zege in de
schoot geworpen. Toch leek
het in het begin daar helemaal niet op, omdat ‘good old’
Michael Bleekemolen vanuit
de pits moest beginnen, maar
na het wegvallen van de snelle V8 Star van het duo David
Hart/Nicky Pastorelli en later
Koster/Sanders, rook het viertal de zege.

Uitslag: 1. Bouhuys/Albert/S.
Bleekemolen/M. Bleekemolen,
Porsche 997 GT3 Cup, 119 ronden in 4 uur 03min.49,611sec.
(126,12 km/uur). 2. Hessing/
Vermeulen, DNRT V8, op
1 ronde. 3. Van der Kolk/J.
Bleekemolen, Chevrolet
Corvette C6 GT4, op 1 ronde.
Klassenwinnaars: Divisie 1:
Bouh uys/Albert/S. Bleeke
molen/M. Bleekemolen; Di
visie 2: M. Tischner/Becker/M.
Tischner, BMW E46 M3, 114 ronden; Divisie 3: S. Verschuur/M.
Braams, Renault Clio Sport, 112
ronden; Divisie 4: T. Coronel/H.
van Os/B. van Os, 108 ronden.
Eindstand kampioenschap:
1. S. Verschuur/M. Braams,
76 punten; 2. Kool/Cornelis
sen, 62 punten; 3. M. Bleeke
molen/S. Bleekemolen/
Albert/Bouhuys/Steenmetz/
Steenmetz, 56 punten.

adverteerders

Accountantskantoor
Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Belastingadvies Dini
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boomerang- Eetcafé
Boom Strandpaviljoen 11
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Comfort Zonwering
De Meerpaal
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten
Fin. diensten

Harocamo
Hendriks Administratieen boekhoudkantoor
Hoogheemraadschap
van Rijnland
Hotel Platzer
Hugoos
IJssalon Lucca
Koene Cleaning service
La Fontanella
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Pesce Fresco
Phoenix bco
Piripi
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Sea Optiek
Sheila's Broodjes & @ Internet
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Valk Glas in lood studio
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
Weenink, huisarts
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Wethouder
opent de 4e
Kinderkunstlijn

Babbelwagen
blikt terug naar
de jaren 50

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Zandvoort heeft
veel historische
glas-in-loodramen

Sport

Strandmarathon
van Scheveningen
naar Zandvoort

Pas op voor agressieve
verkoopmethodes

Nieuwe stichting gaat
muziekfestivals organiseren

Zandvoorters worden op dit moment benaderd door een evenementenbureau dat biolo-

De zomerse festivals die de stichting ZEP jarenlang organiseerde, worden vanaf dit sei-

lunch met een feest in café Neuf op 22 maart aanstaande. Bij toeval kwam de eigenaar

is een samenwerking van 28 horecaexploitanten en dus niet meer zoals voorheen van

gische delicatessen en cadeautjes beloofd. Die zouden respondenten krijgen tijdens een
van café Neuf er achter dat het evenementenbureau, dat bij hun een reservering had
gemaakt, zich met agressieve verkoopmethodes bezig houdt.
Marianne de Bruyn van café
Neuf: “Toevallig kwam ik via
twitter, via een link over horecasluitingstijden, terecht
op de site van het NoordHollands Dagblad. Daar stond
een artikel op over dubieuze
‘verkoopfeesten’ georganiseerd door… jawel, het evenementenbureau dat bij ons
de reservering heeft gedaan!
Het bleek dat er tijdens zo een
‘presentatie’ nogal agressief
aan toe gaat en dat mensen
onder druk worden gezet om
in dit geval biologische producten af te nemen. Zoals je
zult begrijpen wil ik hier niet
mee geassocieerd worden en
heb direct een e-mail ter annulering gestuurd. Inmiddels
zijn er afgelopen weekend al
vele verontruste mensen bij

De Mannetjes

Meepraten
over APV?

ons langs geweest, hebben
gebeld of gemaild. Zij hebben
allemaal een brief ontvangen
waarin ze biologische delicatessen en cadeautjes worden
beloofd. Dit zijn tot nu toe
allemaal oudere en alleenstaande mensen geweest
wat natuurlijk echt schandalig is! Het mag duidelijk zijn
dat wij hier op voorhand niets
van wisten en ook absoluut
niet aan mee willen werken.”

Waarschuwing

De Bruyn waarschuwt ook
andere collega horecaondernemers: “Ik neem aan dat zo-

dra het evenementenbureau,
MAW genaamd, mijn annuleringsmail heeft gelezen, zij op
zoek zullen gaan naar een andere locatie en ik wil daarom
andere horecaondernemers,
en natuurlijk nietsvermoedende mensen die zo'n uitnodiging ontvangen, waarschuwen. Ga niet met ze in zee!”
Ook het Sportcafé Zandvoort
kreeg een aanvraag van MAW.
Eigenaar Jan Smit had echter
al van de louche verkoopmethodes van de organisatie
gehoord en de aanvraag afgewezen. Een gewaarschuwd
mens telt voor twee!

Oud Zandvoort

Live programma
elke zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur
19 maart
26 maart
2 april
9 april
16 april

: dhr. J.Molijn - Corodex
: dhr. E. Fransen - Paviljoen Zuid
: mevr. M. v.d. Meulen - Firma Rinkel/RINKO
: dhr. F. Bloeme - Zandvoorts ziekenhuis
: dhr. S. v.d. Bos - Protestantse kerk

Ether: 106.9 | Kabel: 104.5 | Teksttv: kanaal 45 | www.zfmzandvoort.nl

Zondag 20 maart 2011
Romantisch-virtuoos
pianoconcert Julia Helena

R. Schumann - P. Tchaikofsky - F. Chopin
F. Mendelssohn - G. Gershwin - F. Liszt

‘Gezien de opkomst van
de infoavond lijkt dat
helemaal niet nodig’

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

zoen georganiseerd door de stichting Muziekfestivals Zandvoort. Deze nieuwe stichting
maar vier deelnemers die ook alle risico’s droegen.

De muziekfestivals worden weer nieuw leven ingeblazen

Er wordt een nieuwe, frisse
start gemaakt waarmee er
afscheid wordt genomen
van het verleden. De muziekfestivals zullen weer de
hoogstaande, onderscheidende en jaarlijks terugkerend evenementen worden.
De verminderde animo voor
de festivals van de afgelopen
paar jaar is omgebogen in
een nieuw elan.
Een groot aantal horecaondernemers hebben zich opnieuw verenigd. “We doen
allemaal mee. De ondernemers hebben uitgesproken
om met een goede organisatiestructuur en een goed
plan de muziekfestivals te
organiseren. Zo willen de
ondernemers een sneeuwbaleffect creëren: veel ondernemers werken samen,
leidt tot een sterke programmering, leidt tot veel
bezoekers aan Zandvoort,
leidt tot meer animo bij
meer de ondernemers, enz.

Ook gaat er weer, net als een
aantal jaar geleden, muziek
gemaakt worden op vijf podia, met voor een ieder wat
wils”, zegt woordvoerder
Ron Brouwer enthousiast.
De stichting gaat ook voor
alle programmeringen zorgen. Ook het jazzfestival zal
onder de verantwoording
komen van Muziekfestivals
Zandvoort waardoor stichting Jazz in Zandvoort zich er
niet meer mee zal bemoeien.
De samenwerkende horecaondernemers hebben de afspraken gemaakt en uitgesproken ten overstaan van
elkaar, Koninklijke Horeca
Nederland, gemeente, poli-

tie, VVV Zandvoort en andere
betrokkenen.
Komende zomer worden er
vier festivals georganiseerd.
Op 18 juni het Midzomer
nachtfestival, 23 juli het Tro
picanafestival, van 5 tot en
met 7 augustus vindt het
Jazz Behind the Beach plaats
en het laatste festival is op 13
augustus en gaat Dancing in
the streets heten.
Er komen vijf podia, met bij
elk podium een verkooppunt
voor drankjes.

vervolg op pagina 3

Welke verkeersmaatregelen worden
genomen tijdens de Circuitrun?
Kijk op pag 21 en 22.
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familieberichten
Elk afscheid
is de geboorte van
een herinnering.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan onze lieve vader,
schoonvader, opa en overgrootopa

Adriaan Koning
(Onne Pries)

weduwnaar van Dirkje Weij
Zandvoort
24 januari 1926

Zandvoort
13 maart 2011

Onne en Nicole
		 Onne en Natasha
		 Nick en Maaike
		 Fleur
Willem en Anke
		 Charissa en Dennis
			
Mats
			
Niobi
		 Laura
		 Jill
Karin
		 Roger
		 Tally en Steef

Een mengeling van pijn en tranen,
slechts af en toe een sprankje hoop.
Gedreven door een sterke wilskracht,
hoewel het onheil nader sloop.
Je gedachtenis zal immer blijven,
te vroeg ben je van ons heengegaan.
We houden van je en zijn je dankbaar
voor alles wat je hebt gedaan
Na een kortstondig, maar heftig ziekbed
is van ons heengegaan, onze allerliefste

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u langs deze weg
onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken
van belangstelling na het overlijden van

Boudewijn Manfred van Doorn
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u
zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Ilja en familie
Zandvoort, maart 2011

Gerard van Diemen
*26 februari 1950		
† 9 maart 2011		
					
			
Liefdevolle echtgenoot van
		 Marijke
Liefdevolle vader van
		 Irene en Marco
		 Gerard jr. en Marjon
		 Eric

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Trotse opa van
		 Shanna
				

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Willem Draijerstraat 13
2042 EB Zandvoort

Correspondentieadres:
K. Koning
M. Nijhoffstraat 42
2041NW Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.
A LT I J D
B I J

Gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag
17 maart van 19.00 tot 20.00 uur in het
uitvaartcentrum aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
op vrijdag 18 maart om 15.30 uur in Yarden
Crematorium Haarlem,Vergierdeweg 271 te Haarlem.
U word verzocht een kwartier voor
aanvang aanwezig te zijn.

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

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

kerkdiensten Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur mevr. ds. A. Kooi uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polviet
2

Phoenix

a.s. zondag

Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning
Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan
nabestaanden op het gebied van:

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

• 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.

023 -7515 666
  Gevestigd in Zandvoort
		

  Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
       Dag en nacht bereikbaar
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Afgelopen vrijdag heeft wethouder Gert Toonen voor de

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Deze week

driegangen menu à € 26,50 p.p.:

vierde keer de Kinderkunstlijn geopend. Het project dat

er voor moet zorgdragen dat Zandvoortse schoolkinderen
van de groepen 8 en de brugklas van het Wim Gertenbach
College in aanraking komen met kunst.

Vitello tonato
❖
Ossenhaaspuntjes met groene
asperges op oosterse wijze
❖
Huisgemaakte tiramisu
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

burgerlijke stand
5 maart - 11 maart 2011
Geboren:

Wethouder Gert Toonen opent de Kinderkunstlijn 2011

De beide Zandvoortse kunstenaressen Hilly Jansen en
Marianne Rebel, samen met
een team vrijwilligers, zijn
een paar maanden met theorie- en praktijklessen aan de

slag geweest met opnieuw
verwonderlijk resultaat. De
wethouder zei blij te zijn dat
hij opnieuw een subsidie
heeft kunnen verstrekken om
weer tot de Kinderkunstlijn

Alle burgers van Zandvoort waren vorige week donderdag

Ondertrouwd:

rondom een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening

Overleden:

de Haan geb. Leistra, Helena Carolina, oud 90 jaar.
Schlingmann, Justin, oud 39 jaar.

cartoon

Alle kinderen hebben een
kunstwerk gemaakt. Een groot
deel is te bezichtigen in het
Zandvoorts Museum en de
rest staat bij 24 Zandvoortse
ondernemers in de etalage.
Een routebeschrijving die nodig is om alle kunstwerken te
kunnen zien, ligt klaar bij de
BuzzzzHalte, het Zandvoorts
Museum en de VVV in de
Bakkerstraat.

Meepraten over een nieuwe APV

Sisco Sergio, zoon van: Foendador, Sedley Gregorio Josef en:
Aardewerk, Denise.
Vink, Peter Juhani en: Van Bommel, Judith Marije.
Meijdam, Jan Hendrik en: Bijlsma, Kyra Eibina.
Roseleur, Michel Louis Joseph en: Kuijl, Rachel Elizabeth
Yvonne.
Brands, Remco en : Sapulette, Martina Helena.

te komen. “Volgend jaar is
het het eerste lustrum. En ik
heb gehoord dat Hilly Jansen
en Marianne Rebel er een zeer
speciale draai aan willen geven. Maar nu is nu en opnieuw
ben ik blij verrast met de kwaliteit van de kunst”, aldus de
wethouder van Kunst die de
aanwezige kinderen uitnodigde om de tentoonstelling op
de zolder van het Zandvoorts
Museum te gaan bezichtigen.

uitgenodigd om mee te praten over het participatieproject

(APV). Ongeveer zeventig inwoners, vaak leden van een of
andere belangengroepering, een groot aantal ambtenaren en een aantal raadsleden waren op de bijeenkomst in
het LDC afgekomen.

Gespreksleider Aik Kramer
en de beleidsambtenaren
Robert-Jan Baars en Pascal
Spijkerman vroegen aan de
aanwezigen wat volgens hen
veranderd zou moeten worden in de nieuwe APV en op
welke wijze burgers of belangengroeperingen betrokken
zouden moeten worden bij
die veranderingen.

Er werd per onderdeel van
de huidige APV gevraagd of
het artikel veranderd moet
worden of niet. Lang werd er
stilgestaan bij onder andere
wel of geen vergunning voor
straatartiesten, sampling,
wildplakken, honden op het
strand, overnachten langs de
weg en nog tal van andere
onderwerpen. Deze onder-

werpen zullen in de nabije
toekomst dan ook inhoudelijk worden behandeld. De
meeste aandacht ging echter uit naar de horeca in het
centrum en op het strand en
de daarbij behorende uitdagingen. Dit onderwerp werd
afgelopen maandag in een
besloten vergadering besproken met de betrokkenen.
Wilt u ook inhoudelijk over
een van de onderwerpen in
de APV meepraten? Geef u
dan zo spoedig mogelijk op
via een e-mail naar r.baars@
zandvoort.nl. De gehele huidige APV is te vinden via
www.zandvoort.nl.

vervolg - pagina 1 - ???
De podia staan op de volgende
locaties: het Dorpsplein voor
Yanks saloon, het Kerkplein,
het Gasthuisplein, in het midden Haltestraat naast café
Neuf en aan het einde van de
Haltestraat. De deelnemers
zijn tot op heden: bar/dancing Fame, 2B, Laurel & Hardy,
café Neuf, café Alex, Yanks

saloon, snackbar Het Plein,
café Oomstee, café Fier, café
de Scharrel, café de Lamstrael,
Priet Praat, Filoxenia, De
Albatros, café Gezellig, café
de Klikspaan, Wapen van
Zandvoort, grand café XL,
Williams Pub, de Meerpaal,
Mollie & Co, Chin Chin, café
Anders, MMX, café Koper,

Brasserie Plaza en ’t Geveltje.
Mochten er ondernemers
zijn die dit ook aanspreekt,
dan kunnen zij zich aanmelden als lid van de stichting
Muziekfestivals Zandvoort
via Ron Brouwer, tel. 0622067661 of e-mail: info@
laurelenhardy.nl.

column

Tv-reclame
Ook zo een hekel aan die irritante reclame op Tv? Zit je
naar een spannende serie te
kijken, komt de moordenaar
nét om de hoek kijken… hopla!
Weg serie. Verschijnen er drie
giechelende meisjes op het
beeld. “PLUS geeft meer. Véél
meer.” Ze stoeien met knuffels. Of, zoals nu, met glazen.
De irritantste reclame vind
ik die van Schoonderberg:
Beter Horen introduceert de
Hoortestdag. “Test, test, test”,
met dat jengelende riedeltje
op de achtergrond. Je zou die
man toch van de buis willen schieten? Net zoals die
engerd van Ricolaaaaa, met
zijn keelpastilles. Hij lijkt echt
op een pratende etalagepop.
Brrrrr. Net als die zielige man
in bed met zijn erectie stoornissen. “Zou het van dat late
eten komen? Of toch van die
enge hond?” Man, ga toch
meteen naar de dokter, denk
ik dan. Val mij er niet mee
lastig. En als ik het spotje van
‘Always’ (maandverband voor
wie het gemist heeft) zie met
zijn: “Heb een happy period”,
dan weet ik dat er helemaal
niks van klopt. Je maandelijkse perioden waren en zijn
nóóit ‘happy’. Bij mij waren ze
althans alleen maar pijnlijk en
stom vervelend. Vervelend is
ook die schreeuwlelijk van
Mediamarkt. Ben in staat
om niet meer in die winkel te
komen.“Ik ben toch niet gek”.
Nee, ik niet. Hij wel denk ik.
Trouwens, tegenwoordig zie
je die Tv-reclames twee, drie
keer achter elkaar. Moet dat
nou?
Is er dan niks leuks aan al die
reclame? O ja, er zijn soms
wel grappige Tv-spots bij.
Automerk Lexus heeft de primeur. Met dat stoïcijnse joch,
dat in zijn pyjama aan de deur
komt en zijn vader berispt die
's nachts een proefrit wil maken.“Weet je wel hoe láát het
is?” De deur dicht klapt
en mompelt:“Mafkees.”
Kijk. Die vind ik nou
leuk. Simpel en subtiel.
Dus… blijf ik de spots
toch maar bekijken.

Lienke Brugman

Kinderkunst in Zandvoortse etalages
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Evenementenagenda
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F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

maart

Wegens vakantie gesloten
van 21 t/m 25 maart

17 St. Patricksday - met Irish Stew and Guinness bier.
Wapen van Zandvoort

Waarnemingen:
A t/m K: Dr. Scipio
		
(tel. 5712058)
L t/m Z: Dr. B. van Bergen
		
(tel. 5719507)

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort
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Tel.023-5717580

Zie ook onze website:
www.huisartsweenink.nl
Tel. 0651815360
www.L-paap.nl
Maandag 9.00-12.30
inloop spreekuur
in Pluspunt

• aanmeten therapeutische
elastische kousen

• producten voor
slechtzienden

• bed/bad accessoires

• ADL- hulpmiddelen

• loophulpmiddelen

• veiligheid (kinderen)

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

Happy Days bij
Toko Bintang.nl
Spare rib's of Kippenpoten menu
 Indonesian sate style
 Chinese Babi Pangang style
 American BBQ style
afhalen of bezorgen €

14,50

Toko Bintang
Haltestraat 34, 2042 LN Zandvoort, Tel.: 023-5712800

colofon

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

19 Disco4ever feest - Riche and Famous 25+ party
20 Classic Concerts - met Julia Helena.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

20 ‘Fascinatie’ - Expositie in Galerie- en kunsthandel
ARTATRA, t/m 17 april

De Kennemer Lounge
het restaurant van de
Kennemer Golf & Country Club
is op zoek naar
• Medewerkers bediening voor het golfseizoen vanaf 1 april
• Chef de partie/zelfstandig werkend kok vanaf 1 mei

Uw reactie mag naar info@kennemerlounge.nl
t.a.v. Dennis Bitter of
Kennemer Lounge
Kennemerweg 78, 2042 XT Zandvoort

Het is er weer:

verse aspergesoep

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

winterkost lekkernijen. Café Koper, 18.00 tot 22.00 uur

in Riche, 20.30-01.30 uur

Let op: deze huisartsen hebben geen inloopspreekuur

Na 17.00 uur en in het weekend
belt u tel. 5453200 (doktersdienst)

18-19-20:
Weg met de winter-weekend - Proeverij van

Het wordt al
weer voorjaar!
Specialist voor al uw bloemwerken.

met verse asperges
€ 4,95 per emmertje
Nieuw: verse pasta’s
met huisgemaakte sauzen
Haltestraat 38, tel. 571 50 00

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Dierenartsenpraktijk

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47
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Met oog en oor
de badplaats door

De Babbelwagen: altijd weer boeiend
Afgelopen zaterdagavond waren de knusse zalen van hotel Faber weer drukbevolkt. Vele Zandvoorters reageerden
enthousiast op de vaak prachtige beelden, die door Ton
Drommel ongeëvenaard werden voorzien van een zeer verhelderende toelichting. Het thema was deze keer: De wederopbouw in de vijftiger jaren in Zandvoort.

Marcel Meijer spreekt de zaal toe | Foto: Rob Bossink

door Erna Meijer

Ter vergelijking werden er
tevens beelden van voor
de Tweede Wereldoorlog
getoond en het contrast
was dan ook groot. Het befaamde hotel Driehuizen
werd 'Im Weissen Rössl'; de
Strandweg werd in 1942 afgesloten en een trieste aanblik bood de foto, waarop
uitsluitend de toiletten nog
aanwezig waren: alle andere bebouwing was weg.
Oorspronkelijk stonden er
ook meer dan 100 koetsjes
op het strand, maar helaas
bleef er daar geen een meer
van over.
Langzamerhand kwam het
normale leven weer tot

stand en er werd druk ge
bouwd. Dit ging echter
soms ten koste van diverse
bekende gebouwen, zoals
het Hollandia theater, Bardancing Caramella en het
theater Monopole. De bouw
van de Rotonde viel ook niet
bij iedereen in de smaak,
doch vele Amsterdammers
kwamen vanaf die plek een
kijkje nemen naar de zee.
Ook de bouw van het De Fa
vaugeplein werd ter hand
genomen en het eerste huis
op de Boulevard Paulus Loot
verscheen. Eveneens bloeide
het strandleven op met bijvoorbeeld ezeltje rijden en
pleziervaarten (in eerste instantie met een Amerikaans
landingsvaartuig) weer op.
De februaristorm in 1953

bracht veel schade toe en
dat gold ook voor de storm
in 1980, waarbij de derde rij
van het tentendorp werd
verwoest. In 1950 werd het
Vuillaadstation aan de Van
Lennepweg gebouwd, dat in
1991 alweer werd gesloopt.
Het publiek leefde enorm
mee met de beelden en gaf
volop commentaar, vooral als
iets niet bleek te kloppen!
In de pauze kon men een
aantal, door de Bomschui
tenclub vervaardigde en op
Oud-Zandvoort betrekking
hebbende voorwerpen bewonderen. Daarna volgde
een presentatie met de
oudst bekende foto's van
Zandvoort. De Fransman
Daguerre vond het diorama
uit en in 1826 maakte hij, samen met Nicéphore Niépce,
de eerste succesvolle foto.
In Zandvoort zijn vooral
Anthonie Bakels en later zijn
dochter Elisabeth succesvol
met de fotografie aan de slag
gegaan. Een foto uit 1867 van
Arie Zwemmer was daarvan
een goed voorbeeld.
Aan het slot van deze gezellige avond pleitte Marcel
Meijer voor meer samenwerking en eenheid in de toekomst met het Genootschap
Oud Zandvoort en het Zand
voorts Museum, waarbij
wel de eigen sfeer van de
bewaarders van de Zand
voortse cultuur en historie
behouden moet blijven.

ZANDVOORT SCHOON!?
komt 21 maart naar u toe
Komende week gaan de wijkspreekuren weer van start. Periodiek
kunnen inwoners die iets willen vertellen of bespreken over het
beheer van de openbare ruimte, aanschuiven op het wijkspreekuur.
Met een medewerker van de gemeente kan informatie worden
uitgewisseld over (on)gewenste situaties van de openbare ruimte
zoals bestrating, straatverlichting, zwerfafval, straatverlichting,
speelplekken, straatmeubilair of soortgelijke zaken.
Met ingang van dit jaar zijn er twee spreekuurlocaties; de Brede
School in het Louis Davidscarré en Pluspunt in Noord. Het spreekuur
wordt verplaatst van donderdag naar maandag. Het eerstvolgende
spreekuur is maandag 21 maart van 19.00 tot 20.00 uur in gebouw
Pluspunt, Flemingstraat 55 in Zandvoort.
Vooraf aanmelden is niet nodig; de koffie staat klaar!

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Schoonmaak

Afgelopen week is het
Badhuisplein grondig aangepakt. De zogenaamde
duintjes in het midden
van het plein, die geen
recht meer deden aan een
‘schoon Zandvoort’ en meer
een opeenhoping waren
van allerlei troep en poep,
zijn weggehaald. Aan de
zijkant van het gecreëerde
duin bij Holland Casino is
extra helm geplant. Of er
weer palmen en/of bloembakken geplaatst worden is
onbekend. Wel zal er iets in
het ‘venster van Zandvoort’
neergezet moeten worden
zodat het geen fietsen/motoren bewaarplaats wordt.
We wachten in spanning af.

geheel gratis aangeboden.
Maar schoonheid komt ook
van binnenuit, daarom zal
er een specialist aanwezig zijn die uitleg en advies
geeft over 100% natuurlijke
voedingssupplementen, die
toepasbaar zijn voor 150 zelfzorgindicaties. Deze leuke en
gezellige middag vindt plaats
onder genot van een drankje
en, dankzij de samenwerking
met De Haven van Zandvoort,
een lekker hapje!

Geen doorkomen
meer aan

Mooist versierde huis

Onder de deelnemers van
de drie voorgaande Circuit
Runs is een enquête gehouden over wat nu het saaiste deel van het parcours
is. Met kop en schouders
stak het stuk vanaf de kop
van de Haltestraat, door de
Zeestraat, Van Speijkstraat,
Burg van Alphenweg er
bovenuit. De organisatie
van de evenementen langs
het parcours wil daar verandering in brengen. Een
onafhankelijke jury zal
bekendmaken wie van de
bewoners van deze straten het idee dat ook in het
centrum wordt uitgevoerd,
oppakt. Uiteraard zijn daar
een tweetal prijzen voor
beschikbaar. De beide winnaars kunnen uitzien naar
ieder een mooie VVV-bon.

Etos beautymiddag

Vrijdag 18 maart organiseert
de Etos in de Kerkstraat een
beautymiddag. Vanaf 13.00
uur bent u van harte welkom om uw haar te laten
re-stijlen, een nieuwe makeup te laten aanmeten en/of
uw nagels te laten verzorgen. De activiteiten worden

Spuugzat zijn ze het, de
chauffeurs van transportbedrijf Gebr. Paap. Regelmatig
kunnen zij met hun grote
vrachtwagens niet langs
geparkeerd staande personenauto’s op de Kamerling
Onnesstraat, vlak bij hun garage. Vorige week woensdag
was het weer feest en dat
was de druppel die de emmer deed overlopen. Een van
de chauffeurs van het transportbedrijf parkeerde zijn
vrachtwagen recht tegenover de geparkeerd staande
personenauto’s, hetgeen volkomen legaal is omdat hier
geen parkeerverbod geldt.
Gevolg: er kon geen een
auto meer langs. De chauffeurs en neringdoenden in
de Max Planckstraat vragen
zich af waarom er niet een
paar parkeerhaventjes in de
Kamerlingh Onnesstraat,
ter hoogte van de ingang
en uitgang van de Max
Planckstraat, worden aangelegd zodat niemand meer
last meer heeft van geparkeerde auto’s. Het woord is
nu aan de gemeente.

Leve de verloedering

Tijdens de bijeenkomst
‘Denk mee over de APV’ op
10 maart kwam naar voren
dat het beeld van rondlopende badgasten in het
dorp met alleen een bikini,
badpak of zwembroek aan
straks toegestaan wordt.
Personen die zich op deze
avond stoorden aan deze
regeling, die ooit bestond
en die niet meer terugkomt
in de APV, bleken op de vingers van een hand te tellen. Bent u ook de schaarse
kleding in het straatbeeld
meer dan beu en meent u
dat deze regeling
in de APV weer
terug moet?
Mail uw wens
naar r.baars@
zandvoort.nl en
vermeld dat deze
verordening weer
terug geplaatst wordt.

Keuringsdag

De 70-plusser moet zich,
als hij/zij graag auto wilt
blijven rijden, zich een keer
medisch laten keuren. Dat
is vaak een langdurige, ingewikkelde en kostbare
procedure. Voor automobilisten uit Zandvoort en
omgeving die een makkelijke en voordelige manier zoeken, organiseert
Regelzorg maandelijks een
keuringsdag in Pluspunt.
De kosten bedragen slechts
€ 35. Regelzorg organiseert
overigens rijbewijskeuringen door heel Nederland
op meer dan 170 locaties,
in nauwe samenwerking
met daartoe bevoegde artsen. Een afspraak maakt u
tijdens kantooruren met
het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg (dus
niet bij locatie Pluspunt) via
088-2323300 of via www.
regelzorg.nl. Het is raadzaam 4 maanden voordat
het rijbewijs verloopt af te
spreken.
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Carpaccio di bresaola con
Parmigiano e funghi trifolati

MMX

Carpaccio van gedroogde
runderﬁlet met Parmezaanse
kaas en champignons

DRINKS - LUNCH - DINER

of

ITALIAN RESTAURANT

waterstanden
het hele jaar geopend
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en
een unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten,
bedrijfsuitjes, trouwen, recepties en andere feesten.

Carpaccio di tonno
Carpaccio van tonijn

Naast ons
à la carte menu
iedere week een
nieuw

********

of
Coda di rospo con rucola
Zeeduivel met rucola
********
Dama bianca
Dame blanche

HALTESTRAAT 13 Zandvoort Tel. 023 57 17 523
W: mmx-zandvoort.nl

NVM Open Huizen Route
26 maart a.s. van 12:00 tot 15:00 uur!
De Nieuwe Collectie is Binnen!

Kom langs om te kijken
Kerkstraat 33, 2042 JD Zandvoort
Tel 0857 840 849
Open Dinsdag t/m Zondag
6

023 - 571 57 07

Kijk ook eens op www.clubnautique.nl

Entrecote van de grill

prachtig 3 gangen
menu voor

€ 25,-

Voor reserveringen bel

Bistecca di manzo alla griglia

Laag

Hoog

Laag

Hoog

17 01.26 09.26
18 0 2 .1 2 1 0 . 1 5
19 02.52 1 0. 4 5
20
01.12
21
02.03
22
00.20
23
01.03
24
01.53

13.42
14.26
15.06
03.35
04.15
04.58
05.40
06.25

22.15
23.20
11.25
12.16
12. 44
13.39
14.24

15. 49
16.33
1 7. 1 8
18.06
18.55

maart
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ma
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Louis Davidsstraat 15 • 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234 • www.greevenmakelaardij.nl
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Wethouder roept Zandvoorters op om B&B te beginnen
De gemeente wil graag dat meer inwoners van Zandvoort

hun woningen gastvrij openen om het aantal verblijfstoeris-

ten te vergroten. Dat zegt de wethouder voor Toerisme en
Economie Wilfred Tates in de aanloop naar een informatieve

bijeenkomst over dit onderwerp. Het gaat dan om het zogenaamde Bed & Breakfast, oftewel B&B, wat in vroegere
tijden richting oosterburen ‘Zimmer mit Frühstück’ heette.

Gemeente promoot Zandvoorters om kamers te gaan verhuren

Tates: “We proberen zoveel
mogelijk mensen te stimuleren om kleinschalige en laagdrempelige verblijfsrecreatie
zoals B&B op te gaan zetten in
Zandvoort. Dat is ook een van
de speerpunten binnen het
Deltaplan Verblijfstoerisme
Zandvoort. Op dit moment is
het aanbod van kleinschalige

maar kwalitatief goede accommodaties in Zandvoort
nog beperkt, terwijl de vraag
toeneemt. De economische
recessie zal hier zeker een van
de redenen van zijn.”
Zandvoort moet dus voor de
kleinschalige accommodaties
opnieuw op de kaart gezet

worden. In de jaren ’60 en ’70
van de vorige eeuw was het
de normaalste zaak van de
wereld dat Zandvoorters via
‘Zimmer mit Früstück’ een extra centje bijverdienden. Vaak
kwamen jarenlang dezelfde
gasten terug, voornamelijk uit
het Duitse Ruhrgebied, en dat
zegt alles over de prijs/kwaliteitverhouding en de gastvrijheid van toen. “Belangrijk
in deze is enthousiasme, een
goede prijs/kwaliteitverhouding en tenslotte, maar zeker
niet als laatste, de gastvrijheid
van de Zandvoorters die B&B
aanbieden. Voor de vergunning hoeft u niet bang te zijn.
Als u niet meer dan 4 personen B&B aanbiedt, is dat vergunningvrij”, sluit Tates af.
Voor iedereen die van plan
is om een B&B te beginnen,
houdt de gemeente, in samenwerking met VVV Zandvoort,
komende maandag 21 maart
een informatiebijeenkomst.
Het doel is Zandvoorters te
stimuleren en te informeren
over de mogelijkheden en wat

erbij komt kijken om B&B te
starten. Geïnteresseerden krijgen informatie over wetten
en regelgeving, marketing,
kosten en baten, ondersteuning en gastheerschap. De
bijeenkomst is ook bedoeld
voor mensen die inmiddels al
een B&B-accommodatie runnen en willen uitbreiden, de
zaken professioneel willen oppakken of partners zoeken om
mee samen te werken.
Tijdens de informatiebijeenkomst zijn ook aanwezig:
Koninklijke Horeca Nederland
afdeling Zandvoort, Onder
nemers Platform Zandvoort,
Home Holiday Rental Service
(commerciële verhuurder
van kamers bij particulieren)
en de gemeente Zandvoort.
De bijeenkomst is maandag
21 maart, inloop vanaf 19.30
uur, start om 20.00 uur tot
circa 22.00 uur. Na afloop
wordt een drankje aangeboden. Locatie: Lounge Louis
Davidscarré. U kunt zich aanmelden via e-mail: BenB@
zandvoort.nl.

Grote ploeg lopers van De Boer & Swart
Fysiotherapie De Boer & Swart heeft voor de komende Runners World Zandvoort Circuit Run een grote groep lopers bij
elkaar gebracht. Wat begon als een grap, begint nu behoorlijk uit de hand te lopen. Ze hebben professionele hulp gekregen van Steffen van der Pol van Sportservice Heemstede/
Zandvoort.

De medewerkers tonen de opvallende hardloopshirts

Vooral de ploeg kinderen
zijn via Van der Pol bij de
beide fysiotherapeuten gekomen. “We hebben er een

onderdeel van de Sportpas
van gemaakt en zijn met
circa 80 kinderen gaan trainen. We hebben al een paar

oefenlopen gedaan, puur
als oefening voor de Kids
Run van komende zondag.
Behalve via de Sportpas zijn
er ook een paar patiënten
van de kinderfysiotherapie
die gaan meelopen”, zegt
Van der Pol.
De volwassenen zijn allemaal via de fysiotherapiepraktijk ingeschreven.
Daar zijn een aantal sponsoren voor verantwoordelijk maar dan wordt er wel
een vrijwillige bijdrage van
de lopers voor het goede
doel gevraagd. “Dit jaar
lopen we voor OCK Het
Spalier, het tehuis aan de
Kostverlorenstraat”, zegt
Eelco Swart, die net als de
meeste van zijn collega’s
uit de praktijk zelf ook mee
gaat lopen. “Vorig jaar hadden we een ploeg van circa

IJssalon Lucca

40 lopers en toen haalden
we € 1.800 op. Nu zijn we
met een ploeg van 100 dus
we zullen dat bedrag zeker
voorbij gaan”, vertelt hij.
De individuele lopers, die
deelnemen aan de heren
en dames 5 kilometer, de
hoofdrun over 12 kilometer
en de Kids Run, zijn duidelijk
herkenbaar aal het fluoriscerende gele shirt dat ze
dragen met de namen van
de sponsoren erop.
De jongere lopers zullen
ook een steentje bijdragen
en hebben hun familie gevraagd te sponsoren. Daar
kan natuurlijk altijd wat
bij. Mocht u het goede doel
sympathiek vinden en een
bedrag willen sponsoren,
neemt u dan even contact
op met fysiotherapie De
Boer & Swart via tel. 5712572.

door Erna Meijer

Nu het lenteweer langzamerhand doorzet en het zonnetje
wat vaker schijnt, wordt de trek in een lekker ijsje steeds
groter. In Zandvoort kunt u hiervoor sinds vorig jaar terecht
bij IJssalon Lucca, waar Rob en Riek de Smitt vakkundig de
ijsschep hanteren.
Rob vertelt enthousiast: "Lucca
is een ijssalon met ambachtelijk Italiaans ijs, dat dagelijks
vers gemaakt wordt in ons
familiebedrijf 'Monte Pelmo'
in de Amsterdamse Jordaan.
Onze ouders zijn hiermee
al in 1957 begonnen en de
know how hebben zij meegekregen van de Italiaanse
tak van de familie. Binnen
twee jaar stond praktisch de
halve familie op elke markt
in Amsterdam. Ikzelf heb op
de Albert Cuypmarkt tien
jaar met een ijswagentje gestaan, terwijl mijn vrouw en
schoonzus in de winkel in
de Jordaan aan de slag waren. Mijn zwager nam na het
overlijden van mijn schoonvader de zaak over, waar hij
ook nog extra bekend werd
als Fred Cornell, de zingende
ijscoman." De ruim 50 jaar ervaring in het ijs bereiden kunt
u inmiddels proeven in eigen
salons in Bussum, Beverwijk,
Amsterdam en, zoals aangegeven, sinds vorig seizoen ook in
Zandvoort. Zoon Franky heeft
dit vak eveneens omarmd en
hij opende afgelopen zaterdag een winkel in Haarlem.
Een echt familiebedrijf dus,
dat ook aan restaurants levert.
Bij Lucca, de naam is gekozen
omdat de Italiaanse schoonfamilie oorspronkelijk uit deze
mooie plaats komt, kunt u een
keuze maken uit minimaal 24
verschillende smaken. Naast

de bekendere ijssmaken zoals aardbeien, stracciatella of
malaga-ijs ligt bij Lucca in de
vitrine ook ijs met een geheel
andere smaak zoals amandelspijs, ‘After Eight’, tiramisu en
cookies. Om het nog lekkerder
te maken kan er natuurlijk een
flinke dot slagroom (€ 0,60)
op en voor de kinderen oogt
de oublie nog aantrekkelijker
als deze gedoopt wordt in een
van de verschillende 'versierselen'. Eén bolletje ijs kost €
1 en voor 2 stuks betaalt u €
1,90. Voor een kinderijsje bent
u respectievelijk € 0,80 en €
1,50 kwijt. Yoghurtijs is eveneens aanwezig en binnenkort
is er tevens voor diabeten de
mogelijkheid om te genieten
van een met speciaal ijs gevuld wafeltje of beker.
Naast alle ijsheerlijkheden
kunt u buiten een kopje koffie,
cappuccino of chocolademelk
met slagroom drinken. Een
apart gedeelte van de zaak is
ingeruimd voor een groot assortiment gekoelde frisdranken, om bijvoorbeeld naar het
strand of elders mee te nemen. Deze maand is IJssalon
Lucca uitsluitend geopend op
vrijdag, zaterdag en zondag,
van 13.00 tot 20.00 uur, maar
vanaf 1 april kunt u daar zeven
dagen per week terecht van
12.00 uur tot 21.00 uur.
IJssalon Lucca,
Badhuisplein 8, Zandvoort.
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Residence Pandora
OPEN HUIS ZATERDAG 26 MAART 2011
TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR

UNIEK AANBOD OP 26 MAART 2011

Appartementencomplex AMBRA
OPEN HUIS ZATERDAG 26 MAART 2011

TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR
Bezoekadres: Haltestraat 15 2042 LJ ZANDVOORT

TER WAARDE VAN € 50.000,BIJ EEN OPTIE/KOOP VAN EEN APPARTEMENT,
PROFITEERT U VAN EEN :
- complete keuken naar keuze
-luxe sanitair in de badkamers en toiletten
- vloerverwarming
- eikenhouten vloer
- lichtarmaturen
-geheel geschilderd en gesausd
Dus na oplevering kunt u uw luxe appartement zo betrekken !
Om alle voorwaarden en details te weten van deze
spectaculaire aanbieding, komt u langs
Locatie: Remo De Biase Architecten
Adres: Hogeweg 30 Zandvoort
TEL. 023 57 141 65

LUXE APPARTEMENTEN
CENTRUM ZANDVOORT HALTESTRAAT 15
NOG 3 APPARTEMENTEN TE KOOP :

8 LUXE APPARTEMENTEN & 1 PENTHOUSE
POSTSTRAAT 11
Nog enkele appartementen te koop !!!
-Appartementen met 2 of 3 slaapkamers.
- Bruto woonoppervlakten vanaf 114 tot 186 m2, terras vanaf 12 m2.
- Koopsommen vanaf € 425.000,- v.o.n. inclusief parkeerplaats.
- geplande oplevering juli 2011
Architect:
REMO DE BIASE Architecten
Hogeweg 30
2042 GH ZANDVOORT
T: 023-571 41 65

www.debiase.nl
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Projectontwikkelaar :
V.O.F. Cocarde
Hogeweg 30
2042 GH ZANDVOORT
T: 023-571 41 65

www.residence-pandora.nl

Makelaar:
Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44
2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31

www.hollandresidence.nl

- Appartement A 9 2de verdieping 94 m²

€ 383.000,- v.o.n.

- Appartement A18 2de verdieping 61 m²

€ 235.000,- v.o.n.

- Appartement A20 3de verdieping 61 m²

€ 195.000,- v.o.n

- Parkeerplaats in afgesloten garage

€ 30.000,- v.o.n.

- Oplevering mei 2011
- Tevens nog mogelijkheid tot eigen keuze tegels en sanitair
- Voorzien van lift en videofooninstallatie

- Starterlening gemeente Zandvoort mogelijk !!
Architect:
REMO DE BIASE Architecten
Hogeweg 30
2042 GH ZANDVOORT
T: 023-571 41 65

www.debiase.nl

Projectontwikkelaar:
Vista Vastgoed Ontwikkeling
Hogeweg 30
2042 GH ZANDVOORT
T: 023-571 41 65

www.ambra-zandvoort.nl

Makelaar:
Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44
2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31

www.hollandresidence.nl
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C U L T U UR
Enthousiast optreden van Xandra Willis
Aan enthousiasme ontbrak het haar niet! Bij het optreden

van Xandra Willis op zondag 13 maart in De Krocht stond
de zangeres geen twee tellen stil. Zingen en bewegen is

voor haar schijnbaar geen enkel punt. En zingen deed ze:
loepzuiver en helder.

Xandra Willis in De Krocht

door Lienke Brugman

Dat deze getalenteerde
vocaliste een grote voorliefde heeft voor jazz, soul
en gospel was overduidelijk
te horen. Met nummers als:

'When I fall in love', perfect
op de vleugel begeleid door
Johan Clement, 'God bless
the Child', 'The man I love'
en 'Just Friends', wist ze het
publiek razend enthousiast
te maken. Spontaan werd er

geapplaudisseerd voor zowel de zangeres als voor bassist Eric Timmermans en Frits
Landesbergen op de drums.
Na de pauze stond voorzitter
Hans Reijmers even stil bij de
slachtoffers van de tsunami
in Japan. Deze geste werd
door de Japanse vriendin
van Johan Clement, Miyuki,
zeer op prijs gesteld. Met
'Gentlemens yourney', 'Fly
me to the Moon' en 'Dont get
around much anymore', werd
dit concert swingend afgesloten. Onder een spontaan
applaus kreeg Willis tot haar
verrassing een prachtig boeket bloemen aangeboden.
Het volgend concert is op
zondag 3 april met een optreden van Jacco Griekspoor
op de vibrafoon. Meer informatie vindt u op www.jazzinzandvoort.nl.

Jonge pianiste bij Classic Concerts
Komende zondag zal de jonge pianiste Julia Helena (25)
een concert in de reeks Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts verzorgen. Met deze pianiste haalt
Classic Concerts een bijzondere musica naar Zandvoort
want zij weet met haar publieksgericht optreden en uitgekiende programmakeuze binnen de kortste keren haar
toehoorders aan haar voeten te krijgen.
Julia Helena, Belgische van
geboorte, ontving al op
jonge leeftijd haar eerste
pianolessen waarbij haar
tevens de grondbeginselen
van harmonieleer en compositie werden bijgebracht.
Verder deed ze al vroeg concertervaring op met optredens voor diverse podia en
in de privésfeer. Deelname
aan diverse concoursen leverde drie keer een eerste
prijs op. Ze studeerde bij
diverse leraren waaronder de vermaarde pianist
en pedagoog Alan Weiss.
Momenteel woont en stu-

deert ze in Brussel waar zij
als aanvulling op haar studie de bibliotheken afspeurt
naar werken van onbekende
componisten. Verder doet ze
in haar vrije tijd nog een universitaire studie filosofie en
.... aan poker.
Het programma bestaat
louter uit mooie werken
van voornamelijk de grote
klassieke componisten,
met een knipoog naar de
jazz. Ze opent met de fraaie
Arabesk van Schumann en
neemt vervolgens haar toehoorders via een sfeerstuk

van Tchaikovsky mee naar
de wereld van Chopin. Van
deze componist hoort u drie
mazurka's, de 3e nocturne
en als afsluiting van de eerste helft diens beroemde
3e scherzo. Het deel na de
pauze wordt geopend met
de bekende ‘Variations sérieuses’ van Mendelssohn.
Helena sluit dit bijzondere
optreden af met Liszt's
‘Funérailles’. Een imposant
en spectaculair werk voor de
uitvoering waarvan een pianiste niet alleen veel in haar
mars maar ook veel in haar
armen en vingers dient te
hebben. Vermoedelijk is het
concert hiermee niet echt
ten einde want haar toegiften schijnen fameus te zijn.
Dit concert in de Protes
tantse kerk begint om 15.00
uur. De deuren gaan om
14.30 uur open. De entree
bedraagt € 5.

Buffervijvers tegen overstroming
bij extreme neerslag
Afgelopen maandag stelden de Zandvoortse wethouder
Andor Sandbergen en hoogheemraad Hans Schouffoer de

noodvoorziening bij de buffervijvers nabij het circuit in gebruik. Deze noodvoorziening is door de gemeente en het

hoogheemraadschap in een unieke samenwerking aangelegd om bij extreme regenval water in de duinen te kunnen lozen.

Sandbergen (l.) en Schouffoer stellen de installatie in werking

In 1999 is door zeer zware
regenval een gedeelte van
Zandvoort onder water gekomen. Het regenwater is
toen in de duinen bij het circuit geloosd. Het lozen van
regenwater in de duinen
mag niet zomaar, het is nu
eenmaal licht vervuild, maar

toen was het een noodgeval
en de enige mogelijkheid om
nog erger te voorkomen.
De laatste jaren heeft de gemeente Zandvoort er alles
aan gedaan om te zorgen dat
zo min mogelijk regenwater
in het riool terecht komt en

de kans op wateroverlast zoveel mogelijk beperkt blijft.
Als laatste schakel in deze
activiteiten is een noodvoorziening bij de buffervijvers
nabij het circuit aangelegd.
Het Hoogheemraadschap
van Rijnland en de gemeente
Zandvoort hebben gezamenlijk het plan voor de noodvoorziening ontwikkeld en
aangelegd. De voorziening
bestaat uit een buis met
een diameter van 1 meter
die in noodgevallen, dus bij
extreme hoge waterstand in
de buffervijvers, geopend kan
worden om water te lozen in
het duingebied ten noorden
van het circuit. Volgens berekening zal van deze mogelijkheid een keer in de 25 jaar
gebruik gemaakt moeten
worden.
Zandvoort is weer een stuk
beter beschermd tegen overstroming als gevolg van extreme neerslag. Dit betekent
niet dat er nooit meer water
op straat zal ontstaan, maar
het voorkomt wel veel erger.

Gooische Vrouwen feestje
De film Gooische Vrouwen beheerst de laatste weken alle

kolommen van de landelijke en regionale pers, het kan
u niet ontgaan zijn. Ook Zandvoort kreeg met het feno-

meen te maken. Aan de landelijke première deed ook Circus Zandvoort mee en organiseerde samen met café Neuf
maar meteen een gala-avond à la het Gooi.

Druk napraten tijdens de after party

Binnen de kortste keren waren de kaarten voor de première, met diner vooraf en
feest erna, uitverkocht. In de

editie van de Zandvoortse
Courant van twee weken geleden stond een aankondiging van de festiviteiten en

nog voor het middaguur was
er geen kaart meer te krijgen.
Een goede zet dus van Circus
Zandvoort in samenwerking
met café Neuf.
88 dames, het maximale aantal dat in de bioscoop past, waren aanwezig om het prachtige diner in het restaurant van
café Neuf, voorafgaande aan
de film, te gebruiken. De entree van Neuf met rode loper
was chique, met een knipoog
naar de film. Een beetje over
de top dus. Direct na het diner
liepen de 88 dames ‘en masse’
naar de filmzaal. Na afloop van
de film, die door de bezoekers
zeer positief werd ontvangen,
was er in café Neuf een afterparty met een optreden van
Mick Harren die als look-a-like
van Martin Morero de gemoederen nog meer opzweepte.
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Voor een goede en
prettige voetbehandeling
naar Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid. 06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................

Bloeiende violen
Bemesting voor gazon en border
Denk aan uw coniferen
strooi bitterzout
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - Dinsdags gesloten

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet (*vergoed
door zorgverzekering)

ZANDKORRELS
L. Paap medische
hulpmiddelen.
o.a. Braces,
verbandpantoffels,
decubitus preventie.
Bel voor een afspraak bij
u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur: maandag
9.00- 12.30 Flemingsstraat
55 (Pluspunt)
........................................................

Uw auto kopen of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................
Pedicure Salon Henny
komt ook bij u thuis.
Ontharen met LHE
(Light Heat Energy).
Nu beginnen, in de
zomer klaar. Aanbieding:
per flits € 2. Oksel:
normaal € 28,50 nu € 16,50.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-31931940 of
023-5734944
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint met
de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in
via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Te koop: Ford Ka 1.3i (44kw).
Juni 2005, zwart,
6.300 km, afst.bed.,
sportuitlaat, striping
op deur. Altijd in
garage gestaan!
Vaste prijs: € 4.950,-.
Tel. 06-5477 6087
.........................................................
Spongebob
De Dierenwinkel van
Zandvoort presenteert
zich vol trots als officieel
dealer van de Spongebob
Aquarium accessoires.
Ook op zondag open!
023-5738808.
Pimp uw bak nu!
.........................................................
Hoera, Priscilla Smits
wordt 20 maart 20 jaar!
Weg zijn de tienerjaren,
welkom in de wereld
van de Twenners
xxx
.........................................................
Inboedelverkoop
Zaterdag 19 maart,
10.30 tot 16.00 uur,
Burg. Nawijnlaan 129
.........................................................
Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd straatmaker,
voor al uw straatwerk.
Hulscher44@yahoo.com.
Tel. 06-3061 8788
of 06-1028 1111
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Racket bespannen?
Bel Dietrich
Spanservice Zandvoort.
Tel. 06-53618845
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Royal Canin koopjes
We staan niet achter
de "toppers", dus uitsluitend op bestelling!
Maar dan wel 20 euries
goedkoper! www.dierenvoedingvooreenprikkie.nl
(of www.dedierenwinkel.info)
.........................................................
Vakantiehulp gevraagd
voor woonwinkel in
Zandvoort. 1 a 2 dagen
per week. Info: 5718845

Garage te huur:
Van Fenemaplein.
€ 125,- p.mnd. excl.
servicekosten en electra.
Tel. 06-50966200
.........................................................
Te huur: gemeub.
2-kamer appartement.
Voor korte of langere
tijd, voor 1 werkend
persoon. € 550 p.mnd.
Tel. 5715772
.........................................................
Geperst kattenvoer
Vol trots presenteert
de Dierenwinkel van
Zandvoort als eerste
ter wereld: geperst
kattenvoer, glutenvrij.
www.dedierenwinkel.info,
023-5738808. Zondag’s open
.........................................................
Inzoomen op Matisse,
Mondriaan en Malevich
Expressie en abstractie
in de schilderkunst
van de 20ste eeuw
Nieuwe cursus in Zandvoort
5, 12 en 19 april
drs Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................
Iokai SHIATSU therapie
Vitaliseert, ontspant
en werkt diepgaand.
Vergoed door veel zorgverzekeraars. Zandvoort
tel. 023-5427858
www.shiatsis.nl
.........................................................
De hele dag met
de trein voor 10,-.
Alleen in het weekend.
info: 023-5715653
.........................................................
Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets
vernomen. Geen oog zag
ooit een God buiten u, die
opkomt voor wie op hem
wacht. -- Jesaja 64:3
.........................................................
Carnibest Rauwe voeding voor kat en hond.
Nu verkrijgbaar bij
de Dierenwinkel van
Zandvoort! Wij zijn ook
op zondag open.
www.dedierenwinkel.info,
023-5738808
.........................................................
Leuk zomerhuis te huur!
Keuken/woonkamer
20 vierkante meter,
mooie royale badkamer
en slaapzolder, in het
groene hart van Zandvoort.
Bel voor info: 06-41180809

Zandvoortse Courant • nummer 11 • 17 maart 2011

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534
(Advertorial)

Nieuw Unicum bouwt
aan de toekomst
Het is druk op de bouwplaats op het Nieuw
Unicum-terrein aan de Zandvoortselaan in
Zandvoort. De contouren van de nieuwbouw zijn
al goed te zien. De wanden van de begane grond
staan en het is al duidelijk waar de balkons
komen. Het zal niet lang meer duren voordat de
aannemer start met de bouw van de tweede,
bovenste verdieping.
Op de hoofdlocatie van Nieuw Unicum in
Zandvoort verrijst een bijzonder appartementencomplex met de naam Union,
bestemd voor mensen met een lichamelijke
beperking, die zo zelfstandig mogelijk, maar
wel op het terrein van Nieuw Unicum,
willen wonen.
Marion Bakker, 51 jaar, kan niet wachten om
te verhuizen naar het Union-gebouw. Marion:
‘Sinds 2007 heb ik een appartement op de
hoofdlocatie. Via een paar kortdurende opnames maakte ik kennis met Nieuw Unicum.
In 2002 kreeg ik de diagnose MS. Ik kon van
de een op de andere dag niet meer lopen. Als
ik terugkijk had ik de symptomen al 10 jaar
eerder.’ En nu dus een nieuwe stap. Marion:
‘Het voelt alsof ik weer op mezelf ga wonen.
Meer privacy, een groter appartement… Ik
heb vorige week de gordijnen uitgezocht en de
vloerbedekking. Ik kon zelfs mijn voorkeur
voor een bovenappartement aangeven.
De bouw kan mij niet snel genoeg gaan!’

Voorop staat dat de regie voor zorg en
ondersteuning bij de cliënt zelf ligt.
Met de zorgverleners worden afspraken
gemaakt over welke ondersteuning nodig is en
op welke tijdstippen die plaatsvindt. Een zo
groot mogelijke mate van zelfstandigheid met
de zekerheid van alle mogelijkheden voor
zorg, behandeling en dagbesteding aanwezig
op het terrein van Nieuw Unicum. De bouw is
mede mogelijk gemaakt door financiële
bijdragen van Stichting Union, het Prinses
Beatrix Fonds en de MS Vereniging
Nederland.
Naast bijna 200 appartementen op de
hoofdlocatie heeft Nieuw Unicum
kleinschalige appartementencomplexen in de
wijken Zandvoort-Noord, ZandvoortCentrum en in Haarlem, elk met een eigen
zorgconcept. Zo heeft een cliënt een keuze
wanneer zijn zorgbehoefte zodanig wordt, dat
het wonen thuis niet meer gaat.
De verwachting is dat na de zomer van 2011
de cliënten naar de nieuwbouw kunnen
verhuizen. De werving van medewerkers is
gestart.
Zie voor onze vacatures de advertentie elders
in deze krant. Wilt u meer weten over wonen
en werken in Nieuw Unicum?

Wij laten u graag alles
zien op de Open Dag
op 19 maart. U bent
van harte welkom!

Stichting Nieuw Unicum is een onderscheidende autonome zorgaanbieder in de lichamelijk
gehandicaptensector. Onze kernwaarden zijn ambitie, innovatie en klantvriendelijkheid. Met ruim
400 medewerkers en 90 vrijwilligers bieden wij aan ruim 250 cliënten vanuit 5 locaties alle door
de AWBZ gefinancierde functies. Ons marktaandeel in zorg en ondersteuning voor specifieke
doelgroepen als cliënten met progressieve Multiple Sclerose (MS) en niet-aangeboren hersenletsel
(NAH) groeit de laatste jaren gestaag.

Sporen uit het verleden
Het wapen van Zandvoort

In deze rubriek zijn al diverse afbeeldingen geweest waar
het gemeentewapen van Zandvoort te zien was. Het allermooiste Zandvoortse wapen is te vinden in het grote glasin-loodraam in de raadzaal van het raadhuis. Maar ook in
het Zandvoortse station is een groot raam met daarin een
geweldig mooi Zandvoorts wapen.
door Nel Kerkman

Heel verschillend is de
schilderstijl tussen de twee
ramen. De haringen van het
raadhuis zijn door elkaar
geplaatst en de haringen
van het station over elkaar,
hetgeen gebruikelijk was
na 1613.

Oorsprong en verklaring

Het wapen van Zandvoort
wordt op 22 oktober 1817
als volgt beschreven: “Het
wapen is van lazuur beladen
met 3 door elkaar geplaatste
haringen van goud.” Het is
afgeleid van het wapen van
de voormalige heerlijkheid,
dat echter de vissen over
elkaar vertoonde en niet
uit goud maar uit zilver
bestonden. Het wordt ook
als zodanig vermeld in het
Manuscript Beelaerts van
Blokland. Het wapen is bekend sinds 1613 maar toen

waren de vissen niet door
elkaar maar over elkaar geplaatst. Over de achtergrond
van het wapen is niet veel
bekend. Enerzijds wordt gesuggereerd dat het wapen de
visserij weergeeft, de belangrijkste bron van bestaan in
het dorp in vroegere eeuwen.

Andere betekenis

Een andere verklaring is dat
het niet direct gaat om de vissen op zich, maar dat het een
religieuze achtergrond heeft.
Een van de oudste symbolen
van Christus was de vis, af-

geleid van het acrostichon
ІΧΘΥΣ (het Oudgriekse
woord voor 'vis') staat voor
'Ιησους Χριστòς Θεου 'Υϊòς
Σωτήρ, 'Jezus Christus,
Zoon van God, Verlosser'.
Bovendien vormt de plaatsing van de vissen de letters
I en X (Chi), de eerste letters
van de naam Jezus Christus.
Of dit een juiste verklaring
is, is evenmin duidelijk, wel
stond de vissersbevolking
er om bekend zeer gelovig
te zijn.

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

BuzzzzHalte is bijna jarig
Zaterdag 26 en zondag 27 maart bestaat galerie de BuzzzzHalte precies 1 jaar en dat is
uiteraard een reden voor een feestje. In het afgelopen jaar hebben 48 kunstenaars geëxposeerd, aangesloten bij BKZandvoort, in de voormalige busrestauratie. Zandvoorters
zijn hierbij uitgenodigd om, met de exposanten, het glas te heffen en te proosten op een
tweede kunstzinnig jaar.
Dit feestje wordt op een ludieke wijze gevierd en daarom wordt u gevraagd om
een kleurrijk stukje servies,
kopje, bord of iets dergelijks
mee te nemen op de bovengenoemde datums. Daar
wordt dan door kunstenaars
van BKZandvoort een kunstobject van gemaakt, dat zal
geëxposeerd worden tijdens

“KunstKracht12”, de manifestatie van de Zandvoortse
kunstenaarsvereniging, op 1
en 2 oktober van dit jaar.

Exposanten

Tijdens de hele maand
maart en dus ook tijdens de
verjaardagsdagen zijn de
exposanten: Wim Beerens
(sculpturen), Saskia Minoli

(schilderijen), Wim Nederlof
(schilderijen en pastels)
en Annemarie Sybrandy
(mozaïek). Alle kunstliefhebbers en Zandvoortse
geïnteresseerden zijn van
harte welkom. Galerie de
BuzzzzHalte is een initiatief
van BKZandvoort en is ieder
weekend van 13.00 tot 17.00
uur geopend.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Noord Hollandse minder
vette kaas van het huis
slechts 30% vet en toch
lekker 500 gram nu € 4,95

Hele maand maart voor Pashouders:

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Boerenachterham
200 gram € 3,98

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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

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

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 17B

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

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

NIEUW BINNEN!!
BADMODE 2011!!
(ook grote maten)

o.a. Lingadore en Seafolly
ZandvoortPashouders 10% korting
Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

Horeca:

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie schilderijen
binnen hebben?

Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

for shoes

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand maart:
10 % korting op gordijnen.
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

10% korting op onze nieuwe collectie
voor pashouders
Haltestraat 17 B, T 023-5730240

www.blitzkickers.nl

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Een complete

ZONNEBRIL-OP-STERKTE

nu al vanaf 89 euro!!!

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Voor Pashouders
10% korting op ons
pannenkoeken assortiment
Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Melding van verkeersmaatregelen Circuit Run 2011
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten gedurende de Zandvoort Circuit Run 2011 verschillende straten in
Zandvoort af te sluiten voor al het verkeer. De afsluitingen worden ingesteld op zondag 27 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur.
Ook is besloten op woensdag 23 maart de borden “verboden te parkeren” met onderbord “Zondag a.s.” te plaatsen
in de bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat, in de gehele Haltestraat, de Kleine Krocht, het
zuidelijke deel van de Brederodestraat, de Prins Mauritsstraat, de Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg om deze
locaties vrij te houden van geparkeerde auto’s.
Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor motorvoertuigen op zondag 27 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn.
Om het verkeer te informeren over het feit dat Zandvoort gedurende de Circuit Run niet via de Zeeweg / Boulevard
Barnaart bereikbaar is, zal op zondag 27 maart het vooraankondigingsbord “Zandvoort” met verwijzingspijl en een
vooraankongings-tekstkar met route-informatie worden geplaatst op de Bloemendaalseweg en Zeeweg/Militairenweg.
Tevens worden gedurende de Circuit Run verkeersmaatregelen genomen op de busroutes van Connexxion.
Dit heeft de volgende gevolgen:
Voor de route van buslijn 80 geldt vanaf 12.30 uur:
Haarlemmerstraat - Hogeweg - tijdelijke beginhalte en eindhalte nabij
Oranjestraat - Hogeweg - rotonde - Hogeweg - Gerkestraat.
Vervallen Haltes voor buslijn 80: Zandvoort, Busstation
Zandvoort, Kostverlorenstraat
Zandvoort, Koninginneweg
Tijdelijk haltes:

Hogeweg t.h.v. Oranjestraat
Haarlemmerstraat

Voor de route van buslijn 81:

Lijn 81 komende uit Haarlem gaat vanaf 12.30 uur NIET verder dan halte de Lakens
in Bloemendaal aan Zee. Dus komende vanaf de Zeeweg wordt er gekeerd voor
Bloemendaal Strand en wordt er gewacht op halte de Lakens, vervolgens gaat
buslijn 81 richting Haarlem en Santpoort-Zuid. De laatste rit die deze ochtend
Zandvoort-Noord aandoet is de rit die om 11.48 uur vertrekt vanaf Haarlem NS
(Keesomstraat 12.21 uur).

Voor de volledige tekst van het “Verkeersbesluit Circuit Run 2011” wordt verwezen naar de gemeentelijke blokadvertentie.

Wintersport in Gerlos
het gezelligste skidorp van het Zillertal

1 jaar

zaterdag 26 en
zondag 27 maart

Boek nu uw zonnige skivakantie in Hotel Platzer!
• 3 nachten incl. 2 dagen skipas: vanaf € 334,00 p.p.
• 5 nachten incl. 4 dagen skipas: vanaf € 563,00 p.p.
• 7 nachten incl. 6 dagen skipas: vanaf € 767,10 p.p.

Aanbiedingen geldig van 23 maart t/m 10 april 2011 en op basis van 2 pers. kamer
incl.: ontbijt – dagelijks wisselend 4-gangen keuzediner – gratis wifi – bewaakt
en verwarmd skiruim – 10% korting op ski(schoenen) huur. Tevens gratis gebruik
van wellness ruimte met o.a. sauna, zwembad, waterbed, enz…

Zillertal Arena

Kom genieten, plezier maken, energie tanken en je helemaal in je
element voelen in het grootste skigebied in Tirol: 165 kilometer
piste met sneeuw garantie - 49 liften - hoogte tot 2.500 meter skibus voor de deur - levendige apres ski

Wohlfühl-Hotel-Platzer
A-6281 Gerlos 198
Tel. 0043 (0)5284 5204
Fax: 0043 (0)5284 5204 44
www:hotelplatzer.at
info@hotelplatzer.at
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Het bijzondere BKZ project, “galerie de BUZZZZhalte”
bestaat één jaar!! Reden voor een feestje vinden wij.
Wij nodigen u uit het glas met ons te heffen en
te proosten op een kunstzinnig jaar.
Dit feestje willen wij op een ludieke wijze
vieren en daarom vragen wij u om een kleurig
stukje servies, kopje, bord o.i.d. mee te nemen
zaterdag 26 of zondag 27 maart.
Daar wordt door kunstenaars van BKZ”, een
kunstobject van gemaakt, dat geëxposeerd zal
worden tijdens “KunstKracht12”
1 en 2 oktober a.s.

Galerie “de BUZZZZhalte”
is ieder weekend open van
13.00 uur-17.00 uur
Dit is een initiatief van:
“Beeldende Kunstenaars
Zandvoort”.
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Dorpsgenoten

Lenteactie
ABN AMRO Bank
door Erna Meijer

Wim Buchel
De komende week wordt een bekende Zandvoorter tach-

tig jaar en daar willen wij graag aandacht aan besteden.
Daarom ging ik op bezoek bij Wim Buchel, de man die internationaal naam maakte als judoscheidsrechter. Maar er
is nog veel meer over hem te vertellen.

Wim Buchel werd op 22 maart 1931 als enig kind in Nijmegen
geboren. Zijn vader was rijksambtenaar en na de oorlog
verhuisde het gezin naar Venlo en later naar Gilze-Rijen,
aangezien vader Buchel betrokken was bij de ontruiming
van vliegvelden, die niet meer gebruikt werden.

zonder Grenzenteams in 1972 en 1974; organisator van het
carnaval bij sociëteit Duysterghast; oprichter en voorzitter
van de carnavalsvereniging ‘De Scharrenkoppen’; vanaf
1970 drie maal Prins Carnaval van het Scharrengat; van
2003-2010 voorzitter van de Zandvoortse Sportraad; vicevoorzitter van S.V. Zandvoort van 2008-2011; al 29 jaar geeft
hij leiding aan de volleybalclub 'Vol en Vlug', waarin leden
van de KG&CC wekelijks recreatieve ontspanning zoeken.
Judo en Wim Buchel blijven echter voor altijd met elkaar
verbonden. Zoals velen wellicht weten is hem in 2001 een
van de hoogste dangraden toegekend, namelijk
de 8e en in 1991 werd hij al benoemd tot
ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Natuurlijk is hij eveneens lid van
verdienste van de judobond
Nederland en kreeg hij al 25 jaar
geleden de uitnodiging om lid
te worden van ‘De 144’, een befaamd genootschap van topsporters. Bekende namen zijn
onder meer: Erica Terpstra,
Hans Ernst, Gijs van Lennep,
Floris-Jan Bovenlander, Jaap
Methorst, Yvonne van Gennip
en Jack van Gelder.

Hoewel Wim later vooral bekend is geworden door de judosport, ging zijn
voorkeur vroeger uit naar voetbal.
"Ik ben jong begonnen bij Quick
Nijmegen, maakte in dienst
deel uit van het Nederlandse
Luchtmachtteam en ik heb
tot mijn 50e gespeeld bij
Zandvoortmeeuwen", vertelt
hij met veel verve. De liefde
voor deze sport bracht hem
op advies van zijn vader in 1953
naar het CIOS in Overveen, waar
hij in 1955 afstudeerde. Buchel:
"De bekende sportinstructeur Jaap
"Op welke terreinen heeft Wim
Nauwelaerts de Agé, die in 1937 mezich als judoscheidsrechter, zowel
deoprichter was van de Nederlandse junationaal als internationaal, bewoWim Buchel
dobond, haalde mij over om de richting judo
gen?", vroeg ik hem. Dat had ik misschien
en jiu jitsu te gaan volgen. Na mijn opleiding heb ik
beter niet kunnen vragen, want de lijst is schier
hem enige tijd geassisteerd in zijn sportschool". Op ver- oneindig. Onderstaand volgt dus een kleine selectie: voorzoek van de toenmalige burgemeester Van Fenema kwam zitter Nationale Scheidsrechterscommissie (1956-1999);
hij in 1957 naar Zandvoort, waar hij als zelfstandig sportle- docent lerarenopleiding op het gebied van judoarbitrage;
raar eerst in het Gemeenschapshuis en later in de tuinzaal voorzitter Nationale Topsportcommissie (1998-2008), dat
van Hotel Bodamar op de Hogeweg aan de slag ging. Hij met name het uitzendbeleid verzorgt; namens Nederland
was tevens vanaf die tijd tot 1982 de vaste sportinstructeur was hij docent judoarbitrage in Zweden, Noorwegen,
van het Zandvoortse politiekorps. Zijn uiteindelijke doel Finland, Curaçao en Suriname, een aparte klok in zijn hal
was een eigen moderne sportschool en dat werd in 1968 herinnert nog aan zijn benoeming tot technisch adviseur
een feit, toen hij in de A.J. van der Moolenstraat 47 kon in dat laatste land; internationaal scheidsrechter tijdens
gaan bouwen. In 1994 werd zijn school verkocht aan Cor interlands, Europese en Wereldkampioenschappen in
van der Geest en kwam de naam Kenamju in Zandvoort. Rio de Janeiro, San Diego, Korea, Peking, New York en de
Olympische Spelen in Los Angeles in 1984; naamhouder
Naast zijn sportactiviteiten was Buchel samen met Atie, van het jaarlijkse Wim Bucheltoernooi in Beverwijk, dat
die hij op het CIOS had leren kennen, in 1962 door de ge- al van 1978 wordt gehouden voor jongens en meisjes van
meente Zandvoort aangesteld als beheerder op camping 10-13 jaar.
‘De Branding’. Dat werk hebben zij maar liefst 25 jaar gedaan. Alvorens meer aandacht te besteden aan zijn vele Hoewel Wim onlangs een operatie aan zijn meniscus
judofuncties volgt eerst een opsomming van zijn bemoei- moest ondergaan, blaakt hij nog van levenslust. "Ik vind
enis bij diverse andere activiteiten in ons dorp: voetbaltrai- het geweldig om hier in Zandvoort te wonen, want er worner van Zandvoortmeeuwen in seizoen 1966-1967; voorzit- den zoveel activiteiten georganiseerd en ook de mensen
ter Zandvoortmeeuwen en in 1998 betrokken bij de fusie zijn aardig en spontaan", zegt hij tenslotte aan het eind
tussen Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75; organisator van dit buitengewoon gezellige interview. Wij wensen
van de Koninkrijk Spelen in 1972 met het onderdeel voet- hem samen met zijn familie, waaronder zijn drie zoons
bal en judo tussen de Antillen, Suriname en Nederland in Rob, Wim en Marc en hun kinderen, een zeer geslaagd verZandvoort; trainer van de Zandvoortse Zeskamp- en Spel jaardagsfeest toe en nog vele jaren in goede gezondheid!

Komende maandag, 21 maart, begint officieel de lente. Het
filiaal van de ABN AMRO Bank aan het Raadhuisplein wil
stilstaan bij dat feit en zal de eerste 100 klanten die deze
dag binnenkomen voor hun bankzaken een fleurig bosje
tulpen aanbieden. Ook zal het filiaal, dat sinds de fusie ook
een Fortiskantoor is, vrolijk zijn aangekleed met slingers
en ballonnen.
“Wij willen laten zien dat
wij voor zowel de klanten
van ABN AMRO Bank als de
(oud)klanten van de Fortis
hier zijn. Een paar jaar geleden moesten zij naar
Heemstede, nu kunnen zij
weer, weliswaar onder de
naam ABN AMRO Bank, in
Zandvoort terecht en zijn dus
van harte welkom”, aldus filiaalmanager Renee Baanstra.
Veel Zandvoorters weten
niet dat in het gebouw een
multifunctionele geldautomaat staat. Daar kunnen
bijvoorbeeld voor iedereen,
klant of geen klant, rolletjes
kleingeld uitkomen. Klanten

van ABN AMRO Bank kunnen via het apparaat zelfs
hun kleingeld, bijvoorbeeld
uit een spaarpot, inleveren.
Dat wordt automatisch geteld en regelrecht op hun
eigen rekening gestort. Nog
even voor de goede orde: de
ABN AMRO Bank is ’s maandags vanaf 13.00 uur open.
Het Zandvoortse filiaal wil
graag als klantvriendelijkheidscijfer een 8 scoren en
is met deze actie een eind
op weg. Bankzaken doen
binnen bij de ABN AMRO
Bank, levert in ieder geval
komende maandag een
mooie bos tulpen op.

Yoga Open dag
Voor de derde keer organiseert Ayurvedic Touch op zaterdag 26 maart een Yoga Open dag met gratis yogalessen
voor volwassenen, kinderen en tieners. De yoga les is bedoeld om iedereen te laten ondervinden wat yoga is.
Tijdens de les ervaar je dat je
het lichaam tegelijk kunt inen ontspannen. Door de ontspanning ontstaat er meer
flexibiliteit waardoor je de
oefeningen (asana’s) makkelijker kunt meedoen. Als
resultaat wordt je lichaam
soepel, (veer)krachtiger en
verbetert je lichaamshouding en concentratie.

Yoga voor iedereen

Tijdens de Open dag zijn de
lessen voor volwassenen
om 10.00, 12.00 en 14.30 uur.
Voor tieners wordt de les om
13.15 uur gegeven en voor
kinderen om 11.15 uur. Doe
voor de les makkelijk zittende kleding aan en neem een
dekentje of handdoek mee
voor de eindontspanning.

Andere disciplines

Naast yoga heeft Ayurvedic
Touch nog andere disciplines in huis zoals de zeer
reinigend en ontspannend
werkende Ayurvedische
massage. Daarnaast kan je
bij Ayurvedic Touch terecht
voor workshops en cursussen Nordic Walking en kan
je iedere vrijdagmorgen in
de Waterleiding meelopen.
Vanaf 13 juni vertrekt er een
groep voor een 6-daagse
yoga reis naar Frankrijk. Bij
inschrijving tijdens de Open
dag wordt een Ayurvedische
massage van 1 uur tijdens de
yoga reis cadeau gedaan.
Meer info via:
www.ayurvedictouch.nl
of tel. 06-11399235.
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Rango
In een woestijnstadje in
Arizona volgen we de hagedis Rango (Johnny Depp).
Rango is een huisdiertje
die zichzelf nogal in een
soort van crisis bevindt
en er daarnaast ook nog
eens van overtuigd is dat
hij een cowboy is. Hij besluit om op avontuur te
gaan om zichzelf te leren
kennen, omdat hij eigenlijk wel eens wat anders
wil dan het leventje wat
hij nu leidt. Rango ontmoet al snel veel andere diertjes, waaronder
een andere hagedis (Isla Fisher). Deze diertjes zorgen er al
snel voor dat het avontuur van Rango anders verloopt, dan
dat hij had gepland.

radio + tv

Radioindeling vanaf
1 maart 2011 van ZFM
Zondag
08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Maandag
08.00
11.00
12.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Countrytraxx
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you
Golden ZFM(H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur
Zandvoort op Zaterdag(H)
In Zandvoortse Zaken
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Tussen Eb en Vloed

Dinsdag

08.00 uur Zondag in Kennemerland(H)
11.00 uur Zantvoort uit Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
18.00 uur ZFM in de avond
19.00 uur In Zandvoortse Zaken(H)
20.00 uur ZFM Jazz(H)
22.00 uur Tussen Eb en vloed
20.00 uur Gemeenteraadsvergadering
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag
08.00
09.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM in de ochtend
De Watertoren
Inspiratieradio(H)
Muziekboulevard
De Vinyljaren
Muziekboulevard
Zpower
Country tracks
Flexx radio

20.00 uur De Hoop radio
21.00 uur Peaceful Radio(H)
23.00 uur Tussen Eb en Vloed

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdag
08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zaterdag
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Goedenmorgen Zandvoort(H)
De Watertoren
Muziekboulevard
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed
ZFM Jazz (H)
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je Weekend in
Vrijdagavond live
Sea It
Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Oud Zandvoort
Zandvoort uit Zandvoort
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

Nieuw hogedrukgebied
in loop weekend
Veelal bepalen hogedrukgebieden het weerbeeld gedurende het voorjaar. Het onderkoelde zeewater om ons
heen (na de winter) in West-Europa is daarbij een niet

onbelangrijke factor. Die hogen hebben namelijk de

voorkeur zich te manifesteren boven die koele gebieden.
Hogedrukgebieden blijven
het voornamelijk voor het
zeggen hebben tot na het
komende weekend. Richting
het einde van deze week
komt er een tijdelijke verstoring en wordt de positieve
invloed van het hogedrukgebied tijdelijk ondermijnd
door zwakke uitlopers van
depressies.
Op donderdag en vrijdag
oogt en is het veel bewolkter dan op de dagen ervoor
en zal het ook wat minder
zacht aanvoelen met amper 10 graden op Zandvoort.
Vrijdag kan het enige tijd
regenen als dus de wisseling van de wacht optreedt
tussen het ene hogedrukgebied en de nieuwe, opvolgende vennoot.
Daarna zou het weer zich
weer rap moeten gaan
herstellen en komt er geleidelijk meer zon, worden
de nachten weer kouder
(nachtvorstkans in de loop
van het weekend) en komt
de wind terug in de droge
noordoosthoek terecht. Dat
weekend zou best wel eens
goed kunnen uitpakken met
behoorlijk wat zon, niet al te
veel wind en acceptabele
dagtemperaturen.
Do.

Het vervolg richting de
laatste week van maart
is interessant, maar niet
voor de lenteminnenden.
De lente lijkt nog ver weg
voorlopig en een langdurige en diepe zuidelijke
aanvoer zit er beslist nog
niet in op grond van de
meest recente weerkaarten. Waarschijnlijk stelt
zich dan een noordelijke of
noordoostelijke stroming
op met maartse buien
(sneeuw en hagel) en ook
is dan zware nachtvorst
mogelijk gedurende enkele
nachten.
Dit is een klassieke weerssituatie die we wel vaker zien
rond 26-30 maart. Toch is
maart ook de meest wispelturige maand van het
jaar en het kan best zo zijn
dat er hier volgende week
wordt gesproken over 2022 graden voor diezelfde
periode. Dat klinkt natuurlijk een stuk mooier, maar
vooralsnog is daar weinig
over te zeggen.
Sneeuwballen gooien in
laatste maartweek ? Bel
de weerprimeurlijn eens
(0900-1234554)
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Max

9

8

9

9

Min

5

4

2

1

Zon

0,5 uur

1 uur

6 uur

9 uur

Neerslag

20%

70%

25%

10%

Wind

n. 3-4

w. 3-4

nnw. 3-4

nno. 3-4

Zin om ook een
Bed & Breakfast in
Zandvoort te beginnen?
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De oplossing staat elders op deze pagina
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De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de Week

Zepper is een kruising labrador reu van ongeveer

Lamsbout op Engelse wijze
Het wordt weer voorjaar dus komt er ook weer dat heerlijke lamsvlees van Texel.
Echter nu maken we het op de Engelse manier.

Benodigdheden:

1 bosje verse rozemarijn,
2 kg lamsbout,
2 flinke tenen knoflook
(elk in 8 plakjes gesneden),
60 ml olijfolie,

40 g boter,
1 kleine ui,
gesnipperd (of een
paar sjalotjes),
2 eetl bloem,

125 ml droge rode wijn
(bijvoorbeeld
rode Shiraz),
375 ml runderbouillon,
zout en peper.

Voorbereiding:

Bereidingswijze:

Bent u de baas die deze ondeugende hond een goede opvoeding en veel beweging kan geven? Kom dan eens langs om kennis te maken! Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat
5, Zandvoort, is maandag tot en met zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888.
Internet: http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl.

Oplossing Breinbreker
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Recept

Verwarm de oven tussen de 220-230ºC. Knip 16 toefjes rozemarijn van het bosje en
leg de rest ervan in een grote vuurvaste schaal of braadslee. Pas op want als u teveel
rozemarijn gebruikt gaat het naar zeep smaken! Vlees goed droogdeppen,(niet zouten!).
Verwijder eventueel het vet van de lamsbout. Maak met een scherp mes 16 ondiepe
sneetjes in het vlees en druk er een plakje knoflook en een toefje rozemarijn in.

3 jaar. Hij is een jonge, actieve hond die veel beweging nodig heeft. Zepper is een sociale jongen en gaat
graag met iedereen mee voor een lange wandeling!
Hij is erg lief en aanhankelijk. Hij kent de basiscommando’s maar moet vanwege zijn leeftijd nog wel het
nodige leren, zoals rustig wandelen aan de lijn. Ook
tijdens het loslopen wil hij nog weleens een sprintje
trekken en zijn eigen gang gaan. Een cursus zou voor
hem dan ook ideaal zijn. Zepper kan goed met andere
honden omgaan en ook kinderen vindt hij leuk. Hij
kan goed alleen thuis zijn.

Oplossing Kakuro

Recept

Hoofdgerecht voor 6 personen
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

B

			

6

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

Breinbreker
Bre
inb
rek
er
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Leg de lamsbout bovenop de rozemarijn in de ovenschaal/braadslee. Giet de olie over
het vlees en braad het, niet afgedekt, gedurende 20 minuten in de oven. Verlaag dan
de temperatuur tot 180-190ºC. Braad de lamsbout nog 1½ uur en schep er af en toe
de vleessappen overheen. Haal de lamsbout uit de ovenschaal en bedek die met folie
(laat het zo minstens vijftien minuten staan voor u het aansnijdt). Giet de vleessappen
af en zeef ze. Zet de steelpan op het vuur en smelt boven een laag vuur de boter en
fruit al roerend de ui tot hij zacht is. Roer de bloem erdoorheen en laat dit al roerend
ongeveer vijf minuten doorkoken of totdat de bloem bruin is. Giet de wijn, bouillon en
de gezeefde vleessappen uit de ovenschaal erbij. Kook dit al roerend boven een hoog
vuur tot de jus dikker wordt. Maak op smaak met peper en zout. Zeef de jus en dien
op met de lamsbout. Snijdt het vlees dwars de vezelrichting. Zo is het vlees malser.

Serveertips:

Als u het vlees rosé wilt hebben, en dat is nu eenmaal smakelijker dan doorbakken, moet
u rekenen op 20 minuten per kilogram gewicht. De tijd die hierboven wordt aangegeven
is voor een doorgebraden lamsbout. Probeert u eens i.p.v. rozemarijn, tijm, citroentijm
en/of wat basilicum. Lekker met doperwten en gebakken aardappelen uit de oven.

“Sport is goed voor lichaam en geest”

www.sportinzandvoort.nl
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Bruinvis en zalm vogelvrij

Het wonder van DJ

Asiel en fysiotherapeut helpen hernia-hondje op de been
In het pension van het Dierentehuis Kennemerland in
Noord logeert sinds een tijdje een terriër die herstellende
is van een operatie. DJ heet hij, en hij was verlamd geraakt door een hernia. De prognose was uiterst somber,
maar door de geweldige toewijding van beheerder Marlies Schneider en haar team krabbelt DJ weer langzaam
overeind.

Het kostte DJ geen enkele moeite om aan zijn rolstoeltje te
wennen | Foto's: Jolanda Meier-Koning

Marlies vertelt zelf het bijzondere verhaal: “De eigenares was met hem aan het
wandelen toen DJ ineens door
zijn achterkant zakte en bijna
niet meer kon lopen. De dierenarts heeft hem een injectie
gegeven en dan maar kijken
of het beter zou gaan. Maar
hij was de volgende dag van
achteren totaal verlamd. Ze is
direct naar de spoedkliniek in
Utrecht gegaan, en daar werd
een hernia geconstateerd. Hij
is geopereerd, ondanks dat de
prognose niet al te best was.
Het vlies dat om het ruggenmerg zit was bij DJ helemaal
paars, wat betekent dat er al
langere tijd geen goede doorbloeding heeft plaatsgevonden. Plus dat je bij zo’n hernia
nooit weet welke zenuwen er
beschadigd zijn. Als ze afgekapt zijn krijg je geen herstel
meer, ook niet na een operatie.
“Zijn bazin kreeg te horen dat
ze de komende zes weken vier
keer per dag z’n blaas leeg
moest drukken, want daar
had hij ook geen controle
meer over. Ze zei: dat kan ik helemaal niet, wat moet ik nou?
Toen is Utrecht rond gaan bellen en zo kwamen ze bij ons:

of er een hond met een hernia in ons pension mocht, voor
zes weken. Wij zeiden: ja hoor,
helemaal niet wetend dat dat
beest verlamd en incontinent
was. Dus die mevrouw staat
hier een paar dagen later met
een verlamde hond die alles
liet lopen, en ik dacht: o mijn
god, dat had ik dus niet zo begrepen. De arts zei: hij moet
zes weken hok houden en
dan maar hopen dat als de
zwelling van de
operatie weg is,
hij weer gaat lopen.”

reageren als je onder aan z’n
voet zat. En zo merkte je, heel
minimaal, elke dag wat verbetering. Z’n bazin had gezegd
dat als het na zes weken niet
beter ging, we hem in moesten laten slapen. Maar omdat er steeds van die kleine
verbeteringen waren, kregen
we daar allemaal moeite
mee. Die mevrouw zelf ook.
Bovendien was DJ heel vrolijk, het was geen sip hondje.
Ik heb toen gezegd: hij mag
hier kosteloos blijven. Ik vond
het zielig voor die mevrouw,
en ik vond het interessant om
te zien hoe het zich zou ontwikkelen. We zijn met hem
gaan wandelen: met een
draagdoek tilden we z’n achterkant op en dan gingen we
drie keer per dag een half uur
met hem de duinen in, anders
werd het zo’n uitgebluste
hond. Uiteindelijk zei de fysio:
de kans dat hij weer gaat lopen wordt steeds groter. Toen
dacht ik: als we nou nóg drie
maanden met dat beest moeten zeulen, krijgen we zelf een
hernia, dus er moet zo’n rolstoeltje komen. Ik wist dat je

Geen garantie

“Die dag stonden er 20 vrijwilligers omheen, want iedereen was natuurlijk nieuwsgierig. We hebben hem erin
gezet, en ik dacht: hij zal het
eerst wel eng vinden. Ik deed
de deur naar de gang open,
daar zat onze huispoes, en
DJ néémt een spurt naar
buiten toe! Het scheelde
weinig of hij had de poes
te pakken. Maar ook echt in
galop, zonder ook maar een
moment aan dat karretje te
moeten wennen. Nu scheurt
hij over het gras en alles. Hij
heeft er echt schik in, hij vindt
het prachtig. En nu maar afwachten hoe het zich verder
ontwikkelt. Hij krijgt steeds
meer prikkels terug, hij voelt
weer alles in z’n voeten, hij
kwispelt met z’n staartje en
hij kan zelfs al 20 seconden
rechtop blijven staan. Zowel
de specialist als de fysio vinden het een wonder dat het
zover is gekomen. Maar 100%
garantie dat hij weer gaat
lopen hebben we niet. De
maximale termijn dat de zenuwen zich hersteld zouden
moeten hebben is over
3 maanden. Stagneert
het, dan moet je een
keus maken. Dat is de
beslissing van de eigenares.
Maar DJ zelf is altijd heel
positief, en heeft ons daar
allemaal in meegesleept. In
zoverre heeft hij het allemaal
zelf gedaan!”

“Als de verbetering stagneert,
moet je een keus maken”

Fysiotherapie

“De eerste twee weken gebeurde er niet veel; DJ bleef
verlamd. Ik dacht: die hond
gaat natuurlijk niet vooruit
als hij alleen maar op dat
bed ligt te wachten. Toen
heb ik contact gezocht met
de dierenarts van De Kring,
en die adviseerde om een
fysiotherapeut in te schakelen. Ook fysiotherapeut Fred
van der Putten van praktijk
De Streng zag het somber in.
Maar we zijn wel doorgegaan,
en na een week begon DJ te

die kunt kopen op hondenrolstoel.nl. Aardige mensen, ze
geven je een schema met wat
je op moet meten, dat mail je
door en drie dagen later heb
je een stoeltje.”

Staandwantvisserij
per 1 april toegestaan

Het CDA en dierenwelzijn: het blijft een onmogelijke combinatie. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw geeft
weer eens een verbluffend staaltje van kortzichtigheid: ondanks dat de zeeën in een alarmerend tempo worden leeggevist, staat hij doodleuk toe dat er vanaf 1 april 2011 weer
recreatief met staand want gevist mag worden.
Bij staandwantvissen wordt
gebruik gemaakt van netten
die rechtop in zee staan, met
een lengte tot maar liefst 100
meter. De methode wordt in
de beroepsvisserij gebruikt,
maar er is ook een recreatieve
variant. Je ziet wel eens een
‘sportvisser’ (wat is er toch zo
sportief aan vissen?) met vier
hengels tegelijk langs de waterkant zitten; dit is de totaal
doorgeslagen vorm daarvan.
De enige reden voor deze
‘recreatieve’ variant is geld
verdienen: de gevangen vis
wordt illegaal verkocht aan
de horeca. Het erge is dat er
allerlei dieren in de netten
verstrikt raken die er niet in
thuis horen. Afgelopen 25 februari nog zat er een bruinvis
in zo’n recreatief staand want,
bij Katwijk. Het dier verdronk
bijna, en herstelt nu bij SOS
Dolfijn in Harderwijk.
De vorige minister van Land
bouw en Visserij, Gerda
Verburg, voerde per 1 januari 2011 een verbod in. Daarop
kwam protest van Ameland
en Schiermonnikoog, en dus
vroeg Verburg aan de Gro
ningse gedeputeerde Douwe
Hollenga het nader te onderzoeken. Ze had blijkbaar het
lef niet om tegen de twee
Waddeneilanden te zeggen: mond dicht, het is klaar

nu. Hollenga adviseerde om
niet alleen de eilanders te
ontzien, maar het staandwantvissen weer voor de
hele Nederlandse kust toe
te staan. Razendsnel staken
Stichting De Noordzee, Wereld
Natuur Fonds, KNRM, Kust &
Zee, Nederlands Platform
voor WaterRecreatie en zelfs
Sportvisserij Nederland de
koppen bij elkaar en schreven
Bleker een brief: luister niet
naar Hollenga! Met daarin
helder uiteengezet wat de gevaren zijn voor mens en dier
(bijvangst van trekvissen, verdrinking van vogels en bruinvissen, etc). Bleker trok zich er
niets van aan: met een voor de
politiek ongekende snelheid
(waarom zo’n haast?) staat
hij het staandwantvissen per
1 april weer toe. Het WNF reageert verbijsterd: “De kust is
de kraamkamer voor veel vissoorten! En hoe moet er gecontroleerd worden of men
zich aan de regels houdt?”
Verrek, ja: hoe kon op 25 februari een bruinvis in een
recreatief staand want terechtkomen als recreatief
staandwantvissen pas per 1
april weer is toegestaan? Zou
Bleker willen verhullen dat hij
niet in staat is een verbod te
handhaven door het verbod
simpelweg te schrappen?

DJ wandelt gerust de duinen in
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DAK – LOOD – EN ZINKWERK

Bitumineuze dakbedekkingen
Pannen daken
Shingle daken
Zinken en koperen daken
Dakterrassen
Dakisolatie

Goot vernieuwing en reparatie
Koper en zinkwerk
Loodwerkzaamheden
Hemelwater afvoeren
Stormschade en onderhoud

Word ook bekend als ondernemer in Zandvo
Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

Schrijf u nu in voor onze
Nieuwsbrief!

Zorg metZandvoort
toegevoegde
waarde
in Bedrijf.nl
voor een ondernemend Zandv
Bezoek Nieuw
Unicum
ZIB - ZIB-20101027-1.indd
tijdens de opeN

dag

vaN de zorg op
zaterdag 19 maart a.s.
Je bent van harte welkom tussen
11.00-15.00 uur aan de
zandvoortselaan 165 in
zandvoort.
Nieuw Unicum groeit. We bieden ondertussen op 5 locaties in Zandvoort en Haarlem
verschillende verblijfsmogelijkheden voor
cliënten met een lichamelijke beperking.
De cliënten hebben een uiteenlopende zorgen begeleidingsvraag. Ben je toe aan een
nieuwe uitdaging? Wil je weten wat jouw
mogelijkheden bij Nieuw Unicum zijn?
We vertellen je er graag over tijdens
onze open dag op zaterdag
19 maart a.s.

1

We zijn op zoek naar:

l
l
l
l

Leidinggevend coördinatoren
zorgcoördinatoren
verzorgenden
Begeleiders wonen & huishouden

Wat maakt het werken bij Nieuw Unicum
bijzonder?:
l Nieuw Unicum is een expertisecentrum op het
gebied van MS en niet-aangeboren hersenletsel
l Verschillende locaties
l Kleinschalige zorgafdelingen
l Specifieke zorg en individuele begeleiding, dus
afwisselend werk
l Diversiteit in functies
l Werken aan je eigen ontwikkeling door een
uitgebreid scholingsaanbod

Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Richard Bols, manager zorg &
dagbesteding, op telefoonnummer
023 – 576 12 60, of e-mail: r.bols@nieuwunicum.nl.
Je sollicitatie kun je per e-mail sturen naar
personeelszaken@nieuwunicum.nl of per post naar de
afdeling P&O, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort.
Kijk voor meer informatie over Nieuw Unicum en
de volledige functiebeschrijvingen op:

www.nieuwunicum.nl

Stichting Nieuw Unicum is een onderscheidende autonome zorgaanbieder
in de lichamelijk gehandicaptensector.
Onze kernwaarden zijn ambitie, innovatie en klantvriendelijkheid.
Met 400 medewerkers en 90 vrijwilligers bieden wij aan ruim
250 cliënten vanuit 5 locaties alle door de AWBZ gefinancierde
functies. Ons marktaandeel in zorg en ondersteuning voor
specifieke doelgroepen als cliënten met progressieve Multiple
Sclerose (MS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) groeit
de laatste jaren gestaag.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 11 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 10 en de
verdere in week 10 door het college genomen besluiten zijn in
week 11 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Spreekuur Vergunningverlening Bouwen

Vanaf 18 april 2011 heeft de werkeenheid Vergunningverlening
Bouwen telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 11.00 uur.

Verkeersmaatregelen Circuitrun 2011

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten
uit het oogpunt van:
- het aanbieden van een parcours voor de Zandvoort Circuit
Run 2011;
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
gedurende de Zandvoort Circuit Run 2011 verschillende straten
in Zandvoort af te sluiten voor verkeer.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om:
over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien van
retroreflecterend materiaal inclusief de borden conform model
C1 van bijlage I van het RVV 1990 op zondag 27 maart van 12.00
uur tot 15.30 uur op de volgende locaties:
- Burgemeester van Alphenstraat direct ten noorden van de
Vondellaan;
- Boulevard Barnaart ten noorden van de rotonde (waar nog
gekeerd kan worden; nabij camping De Branding);
- Viermaal op de rotonde Burg. van Alphenstraat om het fietsverkeer onmogelijk te maken;
- Tweemaal op de Boulevard Barnaart daar waar het fietspad
het parcours kruist;
- Ir. Friedhoffplein ten oosten van de Brederodestraat;
- Brederodestraat ten westen van de Paradijsweg;
- Marisstraat ten noorden van de rotonde;
- Prins Mauritsstraat direct ten westen van de rotonde;
- Rotonde Ir. Friedhoffplein;
- Vuurboetstraat direct ten westen van de Thorbeckestraat;
- Thorbeckestraat direct ten oosten van de Boulevard Paulus Loot;
- Tweemaal op de rotonde ten oosten van de Thorbeckestraat;
- In-/uitgang van de parkeervoorzieningen nabij de rotonde;
- Badhuisplein direct ten zuiden van het De Favaugeplein;
- Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluëstraat;
- Tweemaal op de rotonde van het Raadhuisplein;
- Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Pakveldstraat direct ten westen van de Haltestraat;
- Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;
- Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
- Diaconiestraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Achterweg direct ten westen van de Haltestraat;
- Zeestraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Eltzbacherstraat direct ten noorden van de Zeestraat;
- Stationsstraat direct ten noorden van de Prinsenhofstraat;
- Zeestraat direct ten oosten van de Burgemeester Engelbertsstraat;
- Tweemaal in de Van Speijkstraat direct ten westen van de Van
Speijkstraat/Stationsplein;
- Jan Evertsenstraat direct ten westen van de Van Speijkstraat;

- Van Lennepweg direct ten oosten van de Van Speijkstraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van de wegvak
ten westen van de Trompstraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van het wegvak ten westen van de Tjerk Hiddestraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van het wegvak ten westen van de Van Galenstraat;
tevens op woensdag 24 maart van 9.00 uur tot zondag 27
maart 15.30 uur de borden E01 (verboden te parkeren) van
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 met onderbord “Zondag a.s.” geplaatst worden in de
bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat
(driemaal), in de gehele Haltestraat (zesmaal), de Van Speijkstraat (achtmaal) het Wagenmakerspad, de Kleine Krocht, de
Brederodestraat tot aan Zwarte weg (aan beide kanten i.v.m.
plaatsen verzorgingsposten), de gehele Prins Mauritsstraat, de
Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg om zodoende deze
locaties zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s;
op zondag 27 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur het vooraankondigingsbord “Zandvoort” met pijl te plaatsen op de
volgende locaties:
- Bloemendaalseweg direct ten noorden van de Militairenweg/
Julianalaan (Haarlem);
- Zeeweg/Militairenweg direct ten noorden van de Brouwerskolkweg (Haarlem);

een hardloopwedstrijd.
Lijn 81 komende uit Haarlem gaat vanaf 12:00 uur NIET verder
dan halte de “De Branding”.
Dus komende vanaf de Zeeweg: keren bij Halte “De Branding”
daarna richting Haarlem en Santpoort-Zuid.

Vervallen Haltes:

Zandvoort, Station NS
Zandvoort, Burg. van Alphenstraat
Zandvoort, Circuit
Zandvoort, Vondellaan
Zandvoort, Curiestraat
Zandvoort, Musschenbroekstraat
Zandvoort, Keesomstraat
Zandvoort, Reinwarthstraat
Zandvoort, Thomsonstraat
Zandvoort, Linnaeusstraat
Zandvoort, v. Lennepweg
Zandvoort, Tentenkamp
Zandvoort, Sophiaweg
Zandvoort, Q. v. Uffordlaan
Zandvoort, Riche
Zandvoort, Helios
Bloemendaal, Strand
Zandvoort, Busstation
Zandvoort, Kostverlorenstraat
Zandvoort, Koninginneweg

op zondag 27 maart van 12:00 uur tot 15.30uur een vooraankondiging- tekstkar met route informatie wordt geplaatst op
de volgende locaties:
- Brouwerskolkweg direct ten noorden van de Duinlustweg
(Haarlem; dubbelzijdig bord);
- Zandvoortselaan direct ten westen van de rotonde NieuwUnicum.

Vervangende Halte:

Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor bestuurders
op zondag 27 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn.

- Brederodestraat 13, maken van een uitweg, ingekomen 04
maart 2011, 2011-VV-037.
- Dr. Smitstraat 8, dakkapellen vervangen door kunststof dakkapellen, ingekomen 06 maart 2011, 2011-VV-038
- Duinweg 23, plaatsen dakkapel, ingekomen 08 maart 2011,
2011-VV-039.
- Dr.Joh.G.Mezgerstraat 102, plaatsen dakkapellen, ingekomen
09 maart 2011, 2011-VV-040.
- Burg.Engelbertsstraat 70, vervangen bestaand kozijn, ingekomen 09 maart 2011, 2011-VV-041.

Ook worden tijdens en na afloop van de Circuitrun diverse
activiteiten in het centrum (Raadhuisplein, Gasthuisplein en
Haltestraat) van Zandvoort gehouden. Zodoende zullen in het
centrum tot in de namiddag verschillende wegafzettingen
van kracht zijn.
Tevens worden de verkeersmaatregelen genomen op de busroutes van Connexxion, dit heeft de volgende gevolgen:
Voor lijn 80 geldt vanaf 12:00 uur:
Haarlemmerstraat - Hogeweg - Tijdelijke begin en eindhalte
nabij Oranjestraat - Hogeweg - rotonde - Hogeweg - RA Gerkestraat - op route.

Vervallen Haltes:

Zandvoort, Busstation
Zandvoort, Kostverlorenstraat
Zandvoort, Koninginneweg

Tijdelijk haltes:

Tijdelijke halte: Hogeweg t.h.v. Oranjestraat
Tijdelijke halte: Haarlemmerstraat.

Buslijn 81:

Zondag 27 maart is het OV in Zandvoort verstoord vanwege

Bloemendaal, De Branding

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Burg.van Alphenstraat 102, aanbrengen gevelbeplating, verzonden 08 maart 2011, 2011-VV-004.

Vervolg op pagina 22 >>
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Bezwaarschriften

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

Verzonden monumentenvergunning

- Oranjestraat 3rd en 5rd, verwijderen van een schoorsteen,
verzonden 08 maart 2011.

Beroepschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Degenen die zienswijzen hebben
ingediend tegen het concept-besluit kunnen gedurende een

termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
beroepschrift indienen. De datum van bekend¬making is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Het beroep schorst in beginsel niet de werking

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

biljarten

competitie van RC Biljart spelen, hebben vorige week
mooie overwinningen geboekt. Het eerste team won met
8-10 bij Bremmetje 1 en het tweede team was in Zandvoort
met 16-5 te sterk voor Bremmetje 4.

Het eerste team, met vorige week dinsdag Louis den
Dekker als kopman, behaalde
een mooi resultaat tegen de
koplopers. Den Dekker, die
20 caramboles in 25 beurten
moest maken maakte de eerste partij uit maar kon dat
in zijn tweede niet herhalen.
Ton Ariesen (9) had wel een
zeer goede avond en won
zijn beide partijen. Jeroen v.d.
Bos (7) won zijn eerste partij
waardoor de Zandvoorters
niet meer achterhaald konden
worden.

Team 2

Het eerste Oomstee team
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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.

zaalvoetbal

Winst voor Zandvoortse biljarters
De beide teams van café Oomstee die in de driebanden-

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.

Donderdag was Louis v.d. Mije
(13) in grote vorm op het eigen
groene laken. De aanvoerder
van café Oomstee 2 was twee
keer te sterk voor zijn tegen-

stander en had voor zijn 13 caramboles heel weinig beurten
nodig waardoor hij een moyenne van 1 speelde over twee
partijen. Ook Dick Pronk (10)
was op dreef. Met twee keer
10-6 bleven de 6 punten in
Zandvoort. Tot slot behaalde
Edwin Ariesen (7) ook nog een
goed resultaat. Hij won zijn
eerste partij en de tweede kon
hij in de nastoot gelijkmaken.
Het eerste team is nu zo
goed als uitgeschakeld voor
de play-offs maar het tweede
team heeft daar nog wel zicht
op. Vandaag, donderdag 17
maart, speelt het eerste team
van café Oomstee thuis tegen
Bremmetje 3. De wedstrijd in
het café aan de Zeestraat begint rond 19.00 uur.

Zandvoort Noord houdt
zicht op nacompettitie
Na drie verloren duels, wist Zandvoort Noord in de Korverhal vorige week woensdag weer eens een wedstrijd

te winnen. FCB Isolatie uit Beverwijk werd met een klein
verschil verslagen.

Gemakkelijk ging het niet
voor de Zandvoorters, waar
Maurice Moll en Mark
Hoppe ontbraken maar waar
wel Nigel Berg weer aanwezig was. Zandvoort Noord
opende de score, maar de
Beverwijkers wisten daarna
weer op gelijke hoogte te komen. De thuisploeg liep even
uit, maar bij het einde van de
eerste helft stond er 3-3 op
het scorebord. In de tweede
helft liep Zandvoort Noord
uit naar 6-3. Deze voor-

sprong ontstond, doordat
keeper Sander van der Wal
af en toe meespeelde en ook
een aandeel had in de score.
“Daarna sloop er toch weer
een beetje gemakzucht in
de ploeg”, zei coach Marcel
Paap, die zijn geest al weer
zag zweven toen de gasten tot 6-6 terugkwamen.
Uiteindelijk won Zandvoort
Noord het duel met 7-6,
waardoor het team van Paap
nog steeds uitzicht heeft op
de nacompetitie.

voetbal

marathon
Scheveningen-Zandvoort strandmarathon
Afgelopen zondag was de finish van de strandmarathon

Scheveningen-Zandvoort bij strandcafé/restaurant Riche.
Alle deelnemers sloten hun loop van circa 40 kilometer daar
af en ontvingen een prachtige herinneringsmedaille. Win-

naar werd Raymon van de Wilde uit Vlaardingen die een tijd
van 2.51 uur noteerde. Hij mocht de bijbehorende beker uit

handen van burgemeester Niek Meijer in ontvangst nemen.

Een van de teams nadert de finish na 40 km hardlopen over het strand

De marathon startte 700
meter ten noorden van de
Pier van Scheveningen. Het
startschot werd om 10.30

uur gegeven door Hans van
Breukelen, ambassadeur
van SOS Kinderdorpen. Hon
derden deelnemers schre-

ven in en liepen de 40 km
lange strandloop. Ook veel
jeugdteams uit onder andere Zandvoort en Heem
stede waren daarbij actief.
De jeugdleden wisselden elkaar af. Zij werden steeds na
2 kilometer lopen met auto’s
naar het volgende stuk gereden omdat de totale afstand
voor die jeugdige lopers te
veel van het loopvermogen
vergde.
Bij strandpaviljoen Plazant
(17) werd de deelnemende
regionale jeugd enthousiast
bij de laatste kilometer vergezeld door tientallen medescholieren uit Zandvoort en
Heemstede. De strandmarathon Scheveningen-Zand
voort, of ‘Ultimarathon’, is
een evenement voor het goede doel. Elk jaar ondersteunt
de organisatie een project
van SOS Kinderdorpen.

hockey
Opnieuw winst voor ZHC
De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub hebben zon-

dagmiddag redelijk simpel afgerekend met het 21e (!) team
van VVV. Alhoewel de bezoeksters op een 1-0 voorsprong
kwamen, haalde Zandvoort met 4-1 de finish.

Een van de 4 Zandvoortse doelpunten

Coach Cees van Deursen
had te kampen met een
tweetal afzeggingen. Vaste
verdedigsters Eva van Delft
en Deborah van Densen
waren door griep geveld en
dus moest er wat geschoven worden in de opstel-

ling. Na een paar minuten
spelen ging het gelijk mis
voor onze dorpsgenoten.
Enkele misverstanden achterin zorgden ervoor dat
VVV vrij voor keepster Tessa
Keur kwamen die hun inzet
niet kon stoppen, 0-1. Nadat

Van Deursen wat orde op
zaken had gezet, waardoor
voor de gelegenheid Phylicia
Kok als centrale verdediger
kwam te spelen, stond de
Zandvoortse defensie weer
als een huis. Langzaam aan
werd Zandvoort de sterkere
ploeg. Judith van Delft benutte een mooie kans, 1-1,
en vlak voor de pauze sloeg
Irma Keur nog de 2-1 binnen.
Ook in de tweede helft was
Zandvoort de sterkere ploeg
maar het duurde toch nog
vrij lang voor er weer gescoord werd. Na een uitval
van Zandvoort was het opnieuw Knotter die de bal
snoeihard binnenknalde.
Irma Keur scoorde de 4-1
en zorgde daarmee voor
de eindstand. De volgende
wedstrijd voor ZHC is op
zondag 20 maart uit tegen
een hoger team van hetzelfde VVV.
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Gelijkspel hoogst haalbare
De hoofdmacht van SV Zandvoort heeft zaterdag een benauwd gelijkspel uit het vuur gesleept. Gastheer AFC koesterde tot een kwartier voor tijd een 2-0 voorsprong maar
Zandvoort wist er toch nog een 2-2 uit te slepen.

Max Aardewerk kan een doelpunt voorkomen

Het eerste kwartier van de
wedstrijd was voor onze
plaatsgenoten die echter, als zo vaak dit seizoen,
geen echte kansen konden
creëren. Er was wel druk
op AFC maar niet genoeg
om toe te kunnen slaan.
De Amsterdammers deden dat wel. De snelle spits
Christiaan Uitdebos liet de
Zandvoortse verdediging zijn
hakken zien en verschalkte
keeper Jorrit Schmidt die Boy
de Vet verving.

Verdedigend zat het toch
wel redelijk goed in elkaar
bij Zandvoort alleen zat er
geen finesse, geen raffinement in de Zandvoortse
aanvallen. Toen een minuut
of twintig voor het einde, na
de 2-0, de laatste wisselspeler bij Zandvoort werd ingezet, werd het team wakker
geschud. Aanval na aanval
werd ondernomen en er
deden zich steeds grotere
kansen voor. In de 80e minuut wist de Zandvoortse

topscorer Michel de Haan
eindelijk de touwen te vinden. Niet veel later was het
weer raak voor Zandvoort.
Uit een onoverzichtelijke
situatie kreeg Maurice Moll
de bal voor de voeten en
schoot hard en droog raak.
Zandvoort had misschien
nog kunnen winnen maar
een fraai schot van een van
de Zandvoortse spelers rolde net langs de verkeerde
kant van de paal.
Komende zaterdag speelt
SV Zandvoort weer een uitwedstrijd en wel tegen Jong
Hercules, dat met 1-2 wist
te winnen bij Amstelveen
Heemraad. Overige uitslagen 2e klasse A: Haarlem/
Kenn emerland – ZOB:
1-2; Overbos – TOB: 1-4;
Monnickendam – Aalsmeer:
1-0; Castricum – DVVA: 2-0
en Voorland – Hellas Sport:
0-1. Door deze resultaten
neemt SV Zandvoort, samen
met Monnickendam, een
gedeelde vierde plaats op de
ranglijst in met 28 punten
uit 18 wedstrijden.

“Sport is goed voor lichaam en geest”
www.sportinzandvoort.nl

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat
in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Banana Moon
Beach Club Tien
Beeldende Kunstenaars
Zandvoort (BKZ)
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen

Chin Chin
Circus Zandvoort
Club Nautique
Corry's Kaashoek
Dakcentrale
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Gemeente B&B
Hotel Platzer
Kennemer Lounge
L. Paap medische
hulpmiddelen
Laurel & Hardy
MMX Italiaans Restaurant

P. van Kleeff
Phoenix bco
Riche aan Zee
Stichting Classic
Concerts
Stichting Nieuw Unicum
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Valk Glas in lood studio
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Vista Vastgoed
V.o.f. Cocarde
Weenink, huisarts
ZFM
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
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Komend weekend
wordt groots
dorpsfeest

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Veel vrijwilligers
actief tijdens
NL DOET

Cultuur
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Prachtige kunst
bij galerie
Artatra

Sport

Basketbalsters
buigen voor
titelkandidaat

Weekend
lang feest

B&B informatieavond
trekt veel belangstelling

Inloopavond
tweede fase LDC

Komend weekend staat

Het is een grote wens van wethouder Wilfred Tates. Het aantal overnachtingen in Zand-

Binnenkort wordt het terrein voor de tweede fase van het

evenementen. Zaterdag is

te komen, bijvoorbeeld in de vorm van Bed & Breakfast (B&B). Om mensen daarvoor

nen BV. Dat betekent dat er op korte termijn gestart wordt

Zandvoort bol van leuke
de opening van het strand-

seizoen in De Haven van
Zandvoort, maar ook de
eerste editie van het wan-

voort moet flink omhoog. Om dat te realiseren dienen er ook meer slaapgelegenheden

te enthousiasmeren werd afgelopen maandag een informatieavond georganiseerd, die
zeer veel belangstellenden trok. In de zaal van het LDC moesten zelfs stoelen worden
bijgezet om iedereen van een zitplaats te voorzien.

Zandvoort. Zondag wordt

de vierde editie van de Circuit Run afgewerkt, met

daaromheen vele activiteiten in het dorpscentrum.

Wethouder Tates spreekt de aanwezigen toe

Opvallend was dat onder
de circa honderd belang
stellenden voor deze avond
een groot deel bestond uit
Zandvoorters die al een pen
sion of een B&B gelegen
heid runnen. Toch waren er
voldoende aanwezigen die
ervoor open staan om deze

De Mannetjes

Meer B&B’s

Een complete

ZONNEBRIL-OP-STERKTE,

nu al
vanaf 89 euro!!!

‘Dan krijgen de
Poolse arbeiders ook
wat meer keuze’

SEA OPTIEK,
zichtbaar beter!
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

vorm van logiesverstrekking
te gaan opzetten.
De economie van Zandvoort
is nog steeds voornamelijk
gestoeld op het toerisme
en dat toerisme is dus van
levensbelang voor de toe
komst van onze badplaats. In
het kader van het Deltaplan
Toerisme, had de wethouder
graag gezien dat er veel meer
kleinschalige logiesvoorzie
ningen in Zandvoort komen.
Wel vraagt hij om kwaliteit
in verhouding tot de prijs en
gastvrijheid waardoor gasten,
en dat zijn nog steeds voor
het merendeel Duitsers, ook
graag willen blijven terugko
men naar onze woonplaats.
Voor de pauze was er veel
informatie vanuit de samen
werking met de Zandvoortse
VVV en kregen de toehoor

met de bouw van de tweede fase van het project: de bouw
van een ondergrondse parkeergarage, het bovenliggende

marktplein, de woningen op de voormalige Hannie Schaflocatie en de aanleg van de Kiss & Ride-strook.

delevenement De 30 van

Het lijkt een waar dorpsfeest
te worden. Tijdens de ope
ning van het strandseizoen
presenteert Patrick van Kessel
een nieuw lied, het Zand
voorts Parellied, geschreven
door Van Kessel in samenwer
king met onder andere John
Kraaijkamp jr. en burgemees
ter Niek Meijer. Vooral zondag
worden langs de route van de
circuitrun veel activiteiten
georganiseerd. Op pagina 7
vindt u een overzicht van alle
activiteiten.

Louis Davids Carré opgeleverd aan ontwikkelaar AM Wo-

ders ook informatie over
wat nu eigenlijk gewenst is.
Na de pauze was er ruimte
voor discussie en die spitste
zich toe op prijzen en vooral
op de mogelijkheid, of liever
onmogelijkheid, om auto’s
van de gasten op een nette
en betaalbare manier te
kunnen laten parkeren. Met
name de aanwezige kamer
verhuurders vonden dat de
gemeente met een veel beter
parkeerplan moet komen om
dat het huidige parkeerbeleid
de toeristen alleen maar weg
jaagt. Hierop, en op heel veel
andere vragen vanuit de zaal,
kon de organisatie niet direct
antwoord geven. Mogelijk zal
er binnenkort een tweede
bijeenkomst georganiseerd
worden waar de vragen als
nog kunnen worden beant
woord. Het woord daarover
is aan de wethouder.

Op maandag 28 maart
aanstaande wordt er een
informatiebijeenkomst ge
organiseerd. Tijdens deze
avond wordt informatie
gegeven over de start van
de bouw- en de sloopwerk
zaamheden, de planning, de
verkeerscirculatie en kan de
tekening van de inrichting
van de bouwplaats voor de
tweede fase van het LDC
worden bekeken. Ook wordt

dan bekend gemaakt bij wie
er vragen kunnen worden
gesteld over het werk en bij
calamiteiten. Medewerkers
van de gemeente zijn aan
wezig om vragen te beant
woorden. Iedereen is van
harte welkom om bij de in
loopavond aanwezig te zijn.
De bijeenkomst is komende
maandag van 19.30 tot 21.00
uur in de aula van de Brede
School in het LDC.

Zomertijd
zondag 27 maart

02.00

03.00

Let op! Voor horeca geldt: 05.00

06.00

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
Welke straten worden 27 maart afgesloten
voor de Circuitrun? Kijk op pagina 20 en 21.
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familieberichten
’n Leven dat beleefd werd
eindigt niet op aarde
het heeft onsterfelijke waarde.

Mijn lieve zorgzame maatje, onze vader en opa,
heeft na een kort maar hevig ziekbed
op bewonderenswaardige wijze
afscheid van ons genomen.

Albertus Hendrikus Leijenhorst
Leico

Geheel onverwacht is van ons heengegaan
onze moeder, schoonmoeder, oma en zus

Elisabeth Otter
Bep

* 20 april 1937

Lieverd, we zullen je missen.
Bussum,
5 April 1935

Hoofddorp
22 maart 2011
Maaikie
Harmke
Tim
Debby
Bertje

† 17 maart 2011

Dorus
		 Marcella
Adriana en Hans
		 Bobie
Arie

Correspondentie adres:
Hogeweg 56F10
2042 GJ Zandvoort
Er is gelegenheid om afscheid te nemen op
maandagavond 28 maart van 19.00 tot 20.30 uur op de
Algemene begraafplaats, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De cremetieplechtigheid zal plaatsvinden op
dinsdag 29 maart in Crematorium Westerveld, Duin
en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis Westerveld
om 13.00 uur. Tijd van samenkomst is 12.45 uur.

Correspondentieadres:
Mevrouw A. Oomen - de Muinck
Dr. de Visserstraat 30
2042 BZ Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft
donderdag 24 maart plaatsgevonden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in
één der ontvangstkamers.

Bert,
Na een leven geleefd te hebben op jouw eigen wijze,
heb je, na een korte maar heftige strijd,
afscheid genomen van je dierbaren

Jacobus Johannes Johansen
Jaap

* Amsterdam,
6 april 1938

† Zandvoort,
15 maart 2011

Loes
Adèle en Frank
Julia

Patricia
Michael
Naomi

Tiny en Martin
Laura
Ferdi
Heidi
Jeffry
Wendy
Flemingstraat 326
2041 VS Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.
2

Met ons hart vol verdriet, nemen wij
afscheid van mijn lieve broer en onze fijne oom.
Wij zullen zijn gezelligheid missen.

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
Dag en nacht bereikbaar

Truus - Tom, Debby - Paulien, Clemens,
Roxy & Micky.
Ik zal mijn grote broer Bert heel erg missen.
Je zusje,
Sonja Katzy - Leijenhorst & Roland
Stephan, Georg, Jeanette
Fuen, Julen, Candela

Phoenix

Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

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.

maart
26 Opening strandseizoen - Strandpaviljoen De Haven
van Zandvoort, 14.00 – 16.00 uur

26 De 30 van Zandvoort - Wandelevenement.

Start op circuit, finish in Haltestraat. 08.00 – 17.00 uur

26 Beach clean up - Strandschoonmaak thv Rapa Nui,

Politiek verslag

Commissie Raadszaken, d.d. 15 maart
Commissie Planning & Control, d.d. 16 maart

Commissievergaderingen
snel afgehandeld
De beide vergaderingen van de raadscommissies van vo-

rige week, hebben slechts weinig tijd gekost. Voor Raadszaken had voorzitter Hans Drommel (VVD) dinsdag minder
dan twee uur nodig, zijn collega Willem Paap (SZ) van Planning & Control woensdag net even iets meer dan dat, maar
wel inclusief een besloten gedeelte.

vanaf 13.00 uur

26+27 Jubileum Buzzzzhalte - Kunstgalerie
bestaat 1 jaar. 13.00-17.00 uur

27 Zandvoort Circuit Run - Hardloopevenement.
Circuit, strand en centrum. 12.00-16.00 uur

27 Dorpsfeest - Diverse festiviteiten rondom Circuit Run.
Door het hele centrum, 12.45-17.00 uur

27 Strandschoonmaak - Help mee met de surfers
van The Spot, 12.00-16.00 uur

Zandvoorts Museum:

t/m 1 april: KinderKunstLijn 2011
t/m 10 april: ‘De Wonderlijke Wereld
van Roland van Tetterode’

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

cartoon

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam praat Zandvoort
mee over de bereikbaarheid

Uiteraard heeft dat met
de agenda te maken maar
het ligt ook aan de voorbe
reidingen. Bij Raadszaken
waren eigenlijk twee pun
ten die niet meer dan me
dedelingen waren vanuit
het college: de wegsleep
verordening Zandvoort
(die toch een bespreekstuk
voor de raad werd) en de
aanpassing van de Drank
en Horecawet aangaande
vergunningen voor de
verkoop van alcoholvrije
dranken (zonder discus
sie een hamerstuk voor de
komende raadsvergade
ring). Alleen de Regionale
Bereikbaarheidsvisie had
de potentie om voor wat
vuurwerk te zorgen. Met
de beleidsvisie ‘Zuid-Ken
nemerland, bereikbaar door
samenwerking’, die is opge
steld door de wethouders
Mobiliteit in Zuid-Kenne
merland in samenwerking
met de Kamer van Koop
handel, moet een inhaal
slag gemaakt worden om
de achterstand in de infra
structuur en het openbaar
vervoer, die is ontstaan door
de snelle groei van de mo
biliteit, op te lossen. Als er
niets gebeurt, wordt het
probleem groter omdat ver
dere groei van de mobiliteit
te voorzien is.

Om de visie verder uit te
werken wordt voor 2011
aan de gezamenlijke ge
meenten (Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede,
Heemstede, Zandvoort) een
bijdrage van € 100.000 ge
vraagd, met een verdeling
naar rato van de inwoner
tallen. Voor Zandvoort met
7,5% van de inwoners, is dit
€ 7.500. Voorgesteld wordt
dit bedrag te dekken uit de
reguliere middelen ‘Verkeers
en Vervoersbeleid’ voor de
ontwikkeling van plannen
die in 2030 gestalte moeten
krijgen.
In eerste termijn wenste
Gijs de Roode, fractievoor
zitter CDA, dat met name
de capaciteit van de trein
verhoogd gaat worden ten
aanzien van Zandvoort, ver
der was hij wel zeer positief
over het stuk. Volgens Virgil
Bawits (GL) kan Zandvoort
niet optimaal profiteren van
de financiële middelen die
uit een gezamenlijk fonds
moeten komen en zouden
moeten leiden tot een be
tere bereikbaarheid van
Zandvoort. Volgens Ushi
Rietkerk (PvdA), die bij een
eerdere presentatie van de
visie was geweest, biedt
het voor Zandvoort geen
oplossingen aangaande

de bereikbaarheid. Volgens
haar is alles gericht op de
bereikbaarheid van Haarlem
en er wordt alleen maar
gepraat over de bevolking
van Haarlem. Wethouder
Andor Sandbergen (CDA)
ziet wel veel voordelen
voor Zandvoort. Volgens
hem is een bottleneck voor
Zandvoort met name het
tracé langs de oude loca
tie van de Mariastichting
(Spaarne Ziekenhuis) in
Haarlem, dat door middel
van een tunnel ineens zo
maar een veel snellere ver
binding zou kunnen gaan
worden. “Dat kost natuurlijk
wel wat”, zei de wethouder.
“Aan de slag”, was het mot
to voor De Roode in tweede
termijn, waarmee hij de me
ning van de meeste leden
van de commissie verwoord
de. Het voorstel werd echter
geen hamerstuk omdat zo
wel Bawits als Robbert de
Vries (D66) het voorstel in
de raad wil bespreken.

Planning & Control

Op de agenda van de com
missie Planning & Control
was een herziening van de
grondexploitatie aangaan
de de Middenboulevard
het belangrijkste agenda
punt. De commissie werd
gevraagd om de herziene
exploitatie, met een krediet
mindering van € 248.500,
waarover D66 uitleg wens
te, vast te stellen. In open
baarheid meldde het CDA
dat de grondexploitatie
onder druk staat. Zoals te
doen gebruikelijk was een
gedeelte daarvan geheim
en werd dus in beslotenheid,
tussen 21.15 uur en 22.00
uur, behandeld. Het was
was het meest belangrijke
stuk van de vergadering,
maar zal vooralsnog niet in
de openbaarheid komen. De
exploitatie van de grond is
namelijk dermate belangrijk
dat de strategie in besloten
heid wordt behandeld om
speculanten voor te zijn.

column

Volgens mij…
heeft wethouder Tates nooit
verhuurd. Hij roept de burgers
op om de toeristische klok min
stens 45 jaar terug te draaien.
Terug naar de tijd dat de papier
tjes‘Zimmer mit Frühstück’voor
de ramen hingen. Net getrouwd
en een huis gekocht met vele
hypotheken was ik overtuigd
dat kamerverhuur onze kas
zou spekken. Na ettelijke erva
ringen rijker heb ik het briefje
verscheurd.
Het fenomeen verhuren was
mij bekend. Samen met mijn
zusters en ouders stonden we
in de zomermaanden onze
slaapkamers, woonkamer en
gedeelde keuken af aan bad
gasten uit Amsterdam.Vreselijk
vond ik het.“Als ik getrouwd ben,
ga ik nooit verhuren!” Maar zeg
nooit, nooit. Ik was amper 1
week getrouwd toen we onze
slaapkamers verhuurden. De
bedden plus de tafels en stoe
len voor het ontbijt kochten we
op de veiling bij Waterdrinker.
Ik was niet echt een keuken
prinses en ik weet nog hoe
een ‘gast’ over mijn schouder
meekeek en commentaar gaf.
Doodzenuwachtig werd ik er
van. Net zo nerveus werd ik van
het piepende bed en de bijbe
horende geluiden van ’t jonge
stel dat dag en nacht de liefde
bedreef. En wat dacht u van een
vlooienplaag? Een pastoor huur
de een kamer en nam zijn hond
mee. Geen probleem, maar toen
de beste man vertrok bleven de
vlooien als cadeautje achter. Het
leukste van de verhuur was het
afrekenen, hoewel er ooit een
stel probeerde om zonder te
betalen te vertrekken. Gelukkig
kwam ik onverwachts thuis.
Hopelijk brengt mijn verhaal u
niet op andere gedachten. De
bordjes ‘Zimmer mit Frühstück’
zijn verwisseld voor Bed &
Breakfast, dat klinkt chiquer.
Mogelijk is de mentaliteit van
de ‘gasten’ door de jaren heen
ook verbeterd. En als wethouder
Tates het niet erg vindt,
zal ik niet meer bijdra
gen om het Zandvoortse
verblijfstoerisme te ver
groten. ‘Das war einmal!’

Nel Kerkman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
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burgerlijke stand

12 maart - 18 maart 2011
Geboren:

Jaivy, zoon van: Paap, Jeroen Cornelis en: Kinneging, Jolien.

Ondertrouwd:

Wissing, Bernhard Heinrich en: Vergers, Marieluise.

Overleden:

van Diemen, Gerard, oud 61 jaar.
Koning, Adriaan, oud 85 jaar.
Oorbeek, Gerard Jacob, oud 86 jaar.
van Wageningen geb. de Zwart, Elisabeth Cornelia Anna,
oud 83 jaar.
Johansen, Jacobus Johannes, oud 72 jaar.

kerkdiensten
KOMENDE VRIJDAG
Taizé dienst
Thema: ‘vallen en opstaan in het geloof’
19.30 uur Agatha kerk

KOMENDE ZONDAG
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor D. Duijves

colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort

11

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

Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

driegangen menu à € 26,50 p.p.:
Sashimi van zalm en tonijn
met wakamé, soja en wasabi
❖

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.
14-09-09
Gebakken
met gebakken aardappelen en spinazie
U kuntMa
het
zo gek
niettartaar
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

17-09-09
Andijvie stamppot
een balen
gehakt
Ook deDoseniorenmenu’s
à met
€ 7,-de daghap à € 10,--

		
Vr 18-09-09

Bel: 5712102

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
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

BY CHRIS KUIN

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.

Naast onze à la carte kaart :

Brasseriemenu
restaurant Harocamo
driegangen
voor € 29,50
Kerkstraat 14 |
(maandag, woensdag
en023-5712102
donderdag € 25,00)

Pastrami van runderbil
met groene kruiden dressing
of
Garnalenkroketten met wasabi mayonaise
iii
Kalfsrib-eye met pepersaus
of
Kabeljauwfilet met rode pesto en mozzarella
iii
Dame Blanche
Vrijdag 1 april Live muziek tijdens diner

met Marjet

Reserveren aan te raden

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

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

Krokant gebakken kalfsoester
met Parmezaanse kaas en
een rode wijnsaus
❖
Warme brownie met
witte chocoladesaus
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Happy Days bij
Toko Bintang.nl
Spare rib's of Kippenpoten menu
 Indonesian sate style
 Chinese Babi Pangang style
 American BBQ style
afhalen of bezorgen €

14,50

Toko Bintang
Haltestraat 34, 2042 LN Zandvoort, Tel.: 023-5712800

Wij zijn voor het
komende seizoen
op zoek naar leuke, enthousiaste
jongelui vanaf 16 jaar
voor de bediening.
Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort
www.eetcafe-boomerang.nl
Tel. : 023-5719213 / 06-54616830, Vraag naar Rob of Cecile
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Met oog en oor
de badplaats door

Geslaagde Dag van de Zorg
De open dag van de Zorg
was geslaagd voor Nieuw
Unicum. Er was ingezet op
de werving van nieuw per
soneel, onder andere voor de
nieuwbouw Union die op het
terrein gerealiseerd wordt.
De meeste mensen kwamen
ook voor informatie over een
baan of opleiding in de zorg.
Voor wie niet aanwezig kon
zijn op de open dag, zijn de
vacatures terug te vinden op
de website www.nieuwuni
cum.nl/vacatures

PortiekPortiers bezoeken museum
Nadat de PortiekPortiers, die eind vorig jaar een diploma
kregen van woonstichting De Key, onder andere een bezoek
hadden gebracht aan de politie en brandweer, was het nu de
beurt aan het Zandvoorts Museum. Ze werden opgewacht
door Klaas Koper die hun een rondleiding gaf in het museum.

De portiekportiers mochten van Klaas Koper een beker uitzoeken

Als voormalig beheerder van
het museum had Klaas Koper
aangeboden een rondleiding
te verzorgen en zodoende de
jeugd enig inzicht te geven
in de historie van Zandvoort.
Vol interesse liet de groep zich
informeren over de vele schil
derijen van bomschuiten, het

oude kleine vissersdorp en de
visverkoop op het strand en
bovenal de miniatuur bom
schuiten. Vol bewondering
bestudeerden zij ook de mini
aturen van de hotels, pensions
en overige gebouwen die voor
de Tweede Wereldoorlog op de
boulevards stonden. Er was

zelfs interesse om zoiets zelf
ook te gaan maken.
“Het meest heb ik genoten
van deze jeugd in het oude
vissershuisje met opmerkin
gen als: sliepen ze vroeger in
een kast, lag het baby’tje in
zo een kistje in de bedstee
en wat is dat voor een pot
(de po, red.)? Van dit soort
dingen hadden ze echt nog
nooit gehoord. Ook konden
ze zich niet voorstellen dat er
vroeger in zulke kleine huisjes
werd gewoond, een huisje nog
kleiner dan hun eigen kamer
thuis”, vertelde Klaas ons en
thousiast. Tot slot stond de
kinderen nog een verrassing
te wachten: ze mochten met
Koper mee naar huis om een
van zijn vele bekers uit zijn
prijzenkast uit te kiezen. Met
een gelukkige glimlach gingen
de PortiekPortiers huiswaarts.

ZANDVOORT SCHOON!?
compost en mooie tuintjes……………
Zaterdag 26 maart worden weer gratis zakken compost uitgereikt.
Waar? Op de remise, Kamerlingh Onnesstraat 20, tussen 9.30-12.30 uur.
Waarom? Met de actie bedankt de gemeente alle inwoners die nog
steeds zo massaal Groente-, Fruit- en Tuinafval apart inleveren. Deze
grondstoffen komen daardoor niet in de (dure) verbrandingsoven
maar worden verwerkt tot biogas of compost. Vervolgens kan die
compost weer prima verwerkt worden in uw groenstrook, bloemperk,
volkstuintje, border of bermstrook. Als na afloop de lege plastic zakken
dan ook nog bij het plastic worden ingeleverd is de actie helemaal
geslaagd. Een mooi voorbeeld van verantwoorde kringloop!
Kijk voor verdere informatie elders in deze krant en op de gemeentelijke website.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Puinhoop

Ondanks dat het gebied in
het LDC langzaam vordert
qua opruimen van hekken en
het neerzetten van fietsrek
ken bij de scholen, is de in
frastructuur niet echt gewel
dig te noemen. Het verkeer
heeft moeite om elkaar te
passeren en dat veroorzaakt
opstoppingen. De trottoirs
zijn afgesloten of nauwelijks
begaanbaar en bij de zebra
paden is er geen verplichte
afstand voor geparkeerde
auto’s. Daardoor zijn de twee
zebrapaden onoverzichtelijk
voor overstekende school
kinderen. Ook de ouders zijn
debet aan deze onveilige si
tuatie want men staat dood
leuk vlak voor het zebrapad
geparkeerd om hun kind uit
school op te halen. Met z’n al
len moet het toch lukken om
de veiligheid te waarborgen?

Optimisme ten top

De dag voor het begin van de
lente gaf de temperatuur je
al lentekriebels. Deze kriebels
had kennelijk ook eigenaar
Huig Molenaar van strand
paviljoen Thalassa want om
09.30 uur stond niet alleen
het terras al uit maar ook op
het strand waren de stoelen
en bedjes (met windvangers
in Zandvoortse kleuren)
al uitnodigend uitgestald.
Laat de zomer maar komen,
Zandvoort is er klaar voor.

Eervolle uitnodiging

Vanwege de warme contac
ten met de Keukenhof die
zijn ontstaan tijdens de pro
jectweek ‘Ik hou van Holland’
van de openbare bassischool
De Duinroos, heeft de school
een eervolle uitnodiging ge

kregen om vandaag, donder
dag 24 maart, medewerking te
verlenen aan de opening van
de nieuwe Nijntjespeelplaats.
Een van de leerlingen van de
Duinroos mag samen met
een leerling van een Japanse
school uit Amstelveen het lint
van de speeltuin doorknippen
zodat deze officieel geopend
kan worden verklaard.

‘Hoog bezoek'

‘Herziening opleidingslijnen
Waterhulpverlening’. De op
leidingen van Reddingsbriga
de Nederland zijn mede door
hem herzien naar de huidige
opleidingsvormen en de ac
tuele internationale red
dingstechnieken en -eisen.
De huidige opleidingen van
Reddingsbrigade Nederland
sluiten nu aan bij de Wet
Educatie Beroepsonderwijs
(WEB) die sinds 21 februari
van vorig jaar van kracht is.

Plastic zakken

Vorige week woensdag ke
ken voorbijgangers hun ogen
uit toen bij de ingang van
Circus Zandvoort aan het
Gasthuisplein een heuse li
mousine stopte. Wat zou dat
voor hoog bezoek zijn? Uit de
lange Amerikaanse auto stap
ten een achttal kinderen die
de 11e verjaardag van Aliyah
uit Halfweg gingen vieren.
Het gezelschap werd met
alle egards ontvangen. Bij
aankomst stond de limonade
klaar waarna er op de video
games in Familyland werd ge
speeld. Na de film, met in de
pauze chips en na afloop ijs, en
een verrassingspakketje voor
onderweg, stond de limousine
alweer klaar het bezoek weer
naar Halfweg terug te bren
gen.

Bondsonderscheiding

Lars Carree, mede-eigenaar
van Medi-Rent, heeft maan
dag een onderscheiding ont
vangen van de Koninklijke
Nederlandse Bond tot het
Redden van Drenkelingen
(KNBRD). De bondspenning
is een onderscheiding voor
personen die zich bijzonder
verdienstelijk hebben ge
maakt voor de doelstelling van
Reddingsbrigade Nederland.
Carree is sinds 2005 pro
jectleider van het project

Voor de vierde keer in
Nederland organiseert Surf
rider Foundation Holland
een actie om al het rotzooi
op strand op te ruimen.
Vooral het plastic afval wat
achteloos op strand wordt
weggegooid en uiteindelijk
in zee terecht komt, veroor
zaakt dat dieren letterlijk
erin stikken. Vorig jaar heb
ben bijna 400 deelnemers
op 14 stranden 65 kuub afval
opgeruimd! Kom zaterdag 27
maart naar The Spot en help
de surfers om het strand
schoon te maken.

Waar is Sjoffie?

Een bewoonster aan de
Zandvoortselaan is sinds
vrijdag 11 maart op zoek
naar haar hond. Tijdens het
uitlaten verdween het dier
ter hoogte van voormalig
partycentrum De Manege
uit het zicht en sindsdien
wordt de hond vermist. Niet
uitgesloten is dat ze door ie
mand is meegenomen. Kunt
u helpen om Siofra (Sjoffie)
terug te vinden? Tel.nr. 064852 5284 of e-mail av27a@
yahoo.com.
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Le Petit Gateau

Zandvoort viert een weekend lang feest
In het weekend van 26 en 27 maart staat Zandvoort bol van

leuke evenementen, van de opening van het strandseizoen
tot het dorpsfeest op zondag 27 maart. Hieronder vindt u in
het kort het programma voor beide dagen.

Net als vorig jaar wordt er weer van alles georganiseerd in het centrum

Op zaterdag 26 maart om
14.30 uur wordt het strand
seizoen geopend in strand
paviljoen de Haven van
Zandvoort. Het belooft een
grote happening te worden
met aanwezigheid van on
der andere de strandpach
ters, de hulpdiensten en de

gemeente Zandvoort. Een
Polynesische dansgroep
verzorgt een optreden en
Patrick van Kessel zal het
Zandvoorts Parellied ten
gehore brengen.

30 van Zandvoort

Ook op 26 maart is de eer

Spotlights

ste editie van het nieuwe
wandelevenement De 30
van Zandvoort. Bijna 3.000
deelnemers hebben zich
ingeschreven, een bijzon
der resultaat voor deze
eerste editie. De wande
laars starten op Circuit Park
Zandvoort en lopen dan via
het Bloemendaalse strand
en Velsen terug naar onze
woonplaats. Na 30,5 km
wandelen worden zij tussen
12.00 en 17.00 uur verwacht
bij de finish in de Haltestraat
ter hoogte van café Neuf.
Een aantal horecaonderne
mers hebben speciale acties
bedacht om het extra aan
trekkelijk te maken in het
dorp, de Haltestraat wordt
van 10.00 tot 18.30 uur af
gezet.

Zandvoort Circuit Run

Circa 12.000 hardlooplief
hebbers nemen deel aan
de vierde editie van de
Runners World Zandvoort
Circuit Run. In het centrum
van het dorp worden van
13.00 tot 16.30 uur tal van
leuke activiteiten georgani
seerd. Op het podium op het
Gasthuisplein zijn de hele
middag muzikale optredens

en om 15.00 uur zullen de
dansers van Studio 118 een
Dance Battle verzorgen. Op
het Gasthuisplein kunt u
ook uw vetpercentage laten
opmeten en voedingsad
viezen krijgen, bij de stand
van Center Parcs spelletjes
doen en een prijsvraag op
lossen en in het Zandvoorts
Museum zijn er poppen
kastvoorstellingen. Op het
Raadhuisplein staat een
zweefmolen en zijn er drie
stands van de Rekreade waar
kinderen gegrimeerd kun
nen worden, zeepjes kunnen
maken en kunnen ‘vilten’. Op
de hoek bij café Neuf is er
een spinningdemonstratie
door Kenamju die de lopers
zullen aanmoedigen. Verder
is er live muziek bij café Alex,
Laurel & Hardy en in het
Muziekpaviljoen. Een zeer
uitgebreid programma dus
dat zeker de moeite waard
is om te gaan zien en beluis
teren.
Tot slot nog een huishou
delijke mededeling: speci
aal voor de Circuit Run is de
EHBO/Huisartsenpost in de
Rotonde eenmalig van 10.00
tot 18.00 uur geopend.

waterstanden
het hele jaar geopend
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en
een unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten,
bedrijfsuitjes, trouwen, recepties en andere feesten.

Voor reserveringen bel

Als je haar ziet, geloof je het niet
Het is toch echt waar,

Petra is 50 jaar

Gefeliciteerd

Hans, Mike en Jeffrey

023 - 571 57 07

Kijk ook eens op www.clubnautique.nl
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door Erna Meijer

Ieder mens heeft onvermoede talenten en dat geldt zeker
voor Joyce van Ommeren (35). Zij woont sinds 1998 met man

en twee kinderen zeer tot haar tevredenheid in Zandvoort.
Tijdens een avondje uit in Haarlem, waar zij met twee vrien-

dinnen een workshop 'taart decoreren' volgde, ging het balle-

tje rollen en nu kunt u bij haar terecht voor prachtige taarten,
die zowel heerlijk smaken als schitterend gedecoreerd zijn.
Bezoek haar zelf gemaakte
website en het water loopt al
in de mond. Joyce: “Er zijn heel
veel gelegenheden om een
speciale taart te laten maken.
Naast verjaardagen, bruiloften
en een bedrijfsfeest kun je ook
denken aan de geboorte van
kind of kleinkind, want taarten
zijn heerlijk en altijd gezellig.”
Cupcakes en cake pops (een
cake op een stokje, versierd
met chocolade en snoep)
zijn ook bij haar te bestellen
en vormen een heel leuke en
aparte kindertraktatie, die zeer
in trek is.
Joyce werkt veel met marse
pein, want “daarmee kan je zo
lekker boetseren”. Het bijzon
dere aan haar taarten is dat
werkelijk alles eetbaar is. Er
wordt geen gebruik gemaakt
van plastic figuren of andere
kunststof frutsels. Van hart
jes en bloemetjes tot strikken
en favoriete kinderfiguren:
alles wordt, natuurlijk met
verse ingrediënten, met de
hand gemaakt, meestal van
fondant. Zelfs bij stapeltaar
ten worden de aparte lagen
bijeen gebracht door middel
van chocoladestaafjes! Van
Ommeren is bijzonder crea
tief en hoewel haar website
een keur aan taarten laat zien,
geeft zij er de voorkeur aan
steeds opnieuw een origineel

ontwerp te maken en samen
met de opdrachtgever iets ex
clusiefs te creëren. Het maakt
haar niet uit voor hoeveel per
sonen de taart moet zijn, ook
voor taarten voor meer dan
zestig mensen draait zij haar
hand niet om.
Le Petit Gateau (‘het taartje’)
verzorgt tevens workshops en
bedrijfsuitjes bij u thuis of op
een door u gekozen locatie. Zo
is Joyce zaterdag 2 april aan
wezig bij een heerlijke High
Tea in Beachclub Take Five,
waar zij de aanwezigen de ba
sisbeginselen van het maken
van een gedecoreerde taart zal
aanleren. Voor Moederdag (8
mei) staat ook een workshop
gepland. Kinderpartijtjes zijn
ook een goede gelegenheid
om samen met minimum zes
kinderen vanaf zeven jaar lek
kere cakes of bijvoorbeeld een
fraaie barbietaart te maken.
Joyce zorgt voor alle ingredi
ënten en materialen. In het
najaar zal haar 'uit de hand ge
lopen hobby', die zij nu profes
sioneel (zij staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel)
en perfectionistisch uitoefent,
ook opgenomen worden in het
cursusaanbod van Pluspunt.
Le Petit Gateau, tel. 06-419
84489. Internet: www.lepetit
gateau.nl
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Appartementencomplex AMBRA
OPEN HUIS ZATERDAG 26 MAART 2011

TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR
Bezoekadres: Haltestraat 15 2042 LJ ZANDVOORT

Residence Pandora
OPEN HUIS ZATERDAG 26 MAART 2011
TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR

UNIEK AANBOD OP 26 MAART 2011
TER WAARDE VAN € 50.000,BIJ EEN OPTIE/KOOP VAN EEN APPARTEMENT,
PROFITEERT U VAN EEN :
- complete keuken naar keuze
-luxe sanitair in de badkamers en toiletten
- vloerverwarming
- eikenhouten vloer
- lichtarmaturen
-geheel geschilderd en gesausd
Dus na oplevering kunt u uw luxe appartement zo betrekken !
Om alle voorwaarden en details te weten van deze
spectaculaire aanbieding, komt u langs
Locatie: Remo De Biase Architecten
Adres: Hogeweg 30 Zandvoort
TEL. 023 57 141 65

LUXE APPARTEMENTEN
CENTRUM ZANDVOORT HALTESTRAAT 15
NOG 3 APPARTEMENTEN TE KOOP :
- Appartement A 9 2de verdieping 94 m²

€ 383.000,- v.o.n.

- Appartement A18 2de verdieping 61 m²

€ 235.000,- v.o.n.

- Appartement A20 3de verdieping 61 m²

€ 195.000,- v.o.n

- Parkeerplaats in afgesloten garage

€ 30.000,- v.o.n.

- Oplevering mei 2011
- Tevens nog mogelijkheid tot eigen keuze tegels en sanitair
- Voorzien van lift en videofooninstallatie

- Starterlening gemeente Zandvoort mogelijk !!
Architect:
REMO DE BIASE Architecten
Hogeweg 30
2042 GH ZANDVOORT
T: 023-571 41 65

www.debiase.nl
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Projectontwikkelaar:
Vista Vastgoed Ontwikkeling
Hogeweg 30
2042 GH ZANDVOORT
T: 023-571 41 65

www.ambra-zandvoort.nl

Makelaar:
Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44
2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31

www.hollandresidence.nl

8 LUXE APPARTEMENTEN & 1 PENTHOUSE
POSTSTRAAT 11
Nog enkele appartementen te koop !!!
-Appartementen met 2 of 3 slaapkamers.
- Bruto woonoppervlakten vanaf 114 tot 186 m2, terras vanaf 12 m2.
- Koopsommen vanaf € 425.000,- v.o.n. inclusief parkeerplaats.
- geplande oplevering juli 2011
Architect:
REMO DE BIASE Architecten
Hogeweg 30
2042 GH ZANDVOORT
T: 023-571 41 65

www.debiase.nl

Projectontwikkelaar :
V.O.F. Cocarde
Hogeweg 30
2042 GH ZANDVOORT
T: 023-571 41 65

www.residence-pandora.nl

Makelaar:
Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44
2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31

www.hollandresidence.nl
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NL DOET werd een ‘doenig’ dagje in Zandvoort
Net als de leden van het Koninklijk Huis, kwamen eind vorige week vrijwilligers in actie
bij Huize Bodaan, Huis in de Duinen, de Boomhut en bij Tuinieren voor senioren van Plus-

punt. Ook het buitenverblijf van kinderdagverblijf Pippeloentje werd onder handen geno-

men. Een bundeling van krachten van organisaties die maatschappelijke betrokkenheid
hoog in het vaandel hebben staan.

Vrijwilligers snoeien een tuin

door Agaath de Goede

Vrijdagochtend gingen de
twee vaste tuinvrijwilligers
van Pluspunt samen met
acht leden van de Lionsclub
Zandvoort, waaronder het
burg em eestersechtpaar
Meijer, aan de slag. Tien cli
ënten, die dat zelf niet meer
kunnen, hadden bij Plus
dienst een aanvraag inge
diend om de tuin lenteklaar
te maken. Van 09.00 uur tot
13.00 uur waren de vrijwil
ligers druk bezig en het re
sultaat mocht er wezen. De
tuinen werden voorzien van
vrolijke viooltjes, geschonken
door de Lionsclub, waarmee
de cliënten heel blij waren.
De vrijwilligers kregen slechts
anderhalf uur, de normale tijd
voor een klus via Pluspunt, en
dat was in sommige gevallen
wat kort. De cliënten hebben
in ieder geval weer uitzicht
op een opgefrist tuintje.

Palenbos

Vrijdagmiddag kreeg het
‘Palenbos’ van De Boomhut
aan de Flemingstraat een
grote onderhoudsbeurt. Tien
leden van de Lionsclub wa
ren heel enthousiast in de
weer met verf en kwasten.
Het regende, maar geluk
kig stond iedereen droog en
kregen de 16 palen weer een
frisse kleur. Tussendoor werd
eenieder alvast bedankt met
koffie en taart en ontvingen
ze allemaal een oorkonde van
het Oranje Fonds.

Bodaan

Voor de zaterdag stond
iets geheel anders op het
programma. Zowel in Het
Huis in de Duinen als Huize
Bodaan werd een verwen
ochtend aangeboden aan de
bewoners met een geheu
genprobleem. Hier waren
op beide locaties in totaal 17
vrijwilligers present om een
luxe ontbijt klaar te maken.
Alleen al de lucht van gebak
ken eieren bracht bij velen

herinneringen boven. Na
het ontbijt kwam in Huize
Bodaan de vaste muzikant,
troubadour Ben, optreden
waarbij hij uiteraard inging
op deze speciale ochtend.

Huis in de Duinen

De vrijwilligers op deze lo
catie hielpen de bewoners
met het klaarmaken van de
broodjes en het viel soms
niet mee om alle wensen
goed uit te voeren. Na het
ontbijt kwam een pianist
op bezoek en werd er met
velen gezellig gezongen en
zelfs gedanst. Een zeer ge
slaagde ochtend, waar 50
bewoners uit verschillende
afdelingen ontzettend van
hebben genoten.

Pippeloentje

hard nodig. Hier ging zater
dag een twintigtal vrijwilli
gers aan de slag om de tuin
een opknapbeurt te geven.
Naast het eigen team kwa
men ook vaders en moeders
van de kinderen van het kin
derdagverblijf om de han
den uit de mouwen te ste
ken. Er hingen lijstjes klaar
zodat men kon kiezen uit
diverse klussen. Tegelpaden
die overwoekerd waren
met gras, moesten weer
toonbaar gemaakt worden.
De speelheuvel moest op
nieuw ingezaaid worden, en
de zandbak werd weer ge
vuld met schoon zand. Het
bankje, de paddenstoel en
een door een omwonende
geschonken tuinkabouter,
werden in frisse kleuren
geschilderd. Twee appelbo
men, bamboe, een bramen
struik zonder stekels en
andere kleinere plantjes en
bolletjes kregen eveneens
een plekje. Zeer enthousi
ast gingen de vrijwilligers
na een kopje koffie aan de
slag. Sommige klussen wa
ren fysiek behoorlijk zwaar,
maar de meesten hadden
daar geen moeite mee. Zelfs
enkele peuters liepen met
een gereedschapskist rond
om een ‘helpend’ handje te
bieden. Ook werd de inwen
dige mens niet vergeten en
was er een voortreffelijke
lunch klaargemaakt, die
men zich wel liet smaken.
Nu de klus (vrijwel) geklaard
is, ziet alles er weer picobello

Steun het goede doel
Rotaryclub Zandvoort zet zich samen met Le Champion, de
organisator van de Runners World Zandvoort Circuit Run, in

om geld bijeen te brengen voor de stichting ShelterBox Nederland. De ShelterBox biedt in rampgebieden een waardig

onderdak en support door middel van goederen voor een

aantal maanden voor een familie van maximaal 10 personen.

Enkele Rotarians voor een Shelterbox

De stichting heeft mensen
naar Japan gestuurd om in
samenwerking met de lokale
Rotaryclubs vast te stellen
waar de ShelterBox hulp het
beste kan worden ingezet.
Rotaryclub Zandvoort wil
proberen zoveel mogelijk
Shelterboxen te bekostigen.
Help Rotaryclub Zandvoort en
Le Champion en steun ook het

goede doel van de Runner’s
World Zandvoort Circuit
Run. Doneer op 55.71.19.030
t.n.v. de stichting ShelterBox
Nederland in Arnhem. Vele
deelnemers aan de Runner's
World Zandvoort Circuit Run
hebben tijdens de inschrij
ving een donatie gedaan. Een
ShelterBox kost € 750, inclu
sief begeleiding en transport.

Ds. Sjaak Verwijs vertrekt
Dominee Sjaak Verwijs van de Protestantse kerk vertrekt

uit Zandvoort. Dat maakte hij afgelopen zondag bekend.
Verwijs heeft tien jaar in Zandvoort op de kansel gestaan.
Hij wordt directeur van
de Bond van Nederlandse
Predikanten (BNP). Het
feit dat hij behalve predi
kant ook jurist is, maakt
hem zeer geschikt om te
gaan werken voor deze

beroepsvereniging voor
protestantse voorgangers.
Verwijs zegt dat zowel hij
als de gemeente “toe zijn
aan iets nieuws”. Wanneer
het afscheid is, is voorals
nog niet bekend.

Toon Hermansgroep
De Toon Hermansgroep is er voor mensen die te maken

hebben met kanker. Elke 2e vrijdag van de maand komen
betrokkenen bij elkaar om over de ziekte te praten. De
eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 8 april.
Groot onderhoud aan het buitenterrein van Pippeloentje

De pilaren van De Boomhut worden geschilderd

NL DOET had ook een aan
vraag gekregen van kinder
dagverblijf Pippeloentje. De
opknapbeurt was dan ook

uit. Ook de kleintjes keken
maandag heel verbaasd en
reageerden enthousiast op
hun mooie speeltuin.

Marianne Mascini komt uit
gebreid vertellen over yoga,
ademhaling en ontspan
ningsoefeningen. De bijeen
komst wordt van 10.30 tot
12.00 uur gehouden in de

Theo Hilbers zaal van OOK
Zandvoort, Flemingstraat
55. Opgave vooraf is pret
tig maar niet noodzakelijk.
Deelname en ook de koffie
of thee zijn gratis.
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Bloeiende violen
Bemesting voor gazon en border
Denk aan uw coniferen
strooi bitterzout
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - Dinsdags gesloten

APK KEURING

Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Voor een goede en
prettige voetbehandeling
naar Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid.
06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilders
werkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Racket bespannen?
Bel Dietrich
Spanservice Zandvoort.
Tel. 06-53618845
.........................................................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666
of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

ZANDKORRELS

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in: dia
betische voet*, reumatische
voet*, schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet (*vergoed
door zorgverzekering)
.........................................................
L. Paap Medische
hulpmiddelen,
06-51815360.
o.a.: douche stoel,
badopstapje, wandbeugels,
toiletverhoger, postoel,
haarwasbak, weegschaal
........................................................
Uw auto kopen of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................

Schilder heeft tijd
voor al uw werk,
binnen en buiten.
Tel. 5719800 of 06-48335655
.........................................................
Feestje Thuis?
www.goedkoopdrank.nl
OHD Zandvoort
Tel 023-5738777
Ook Tap & Tafel Verhuur

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tevens door u in te vullen:

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

Pedicure Salon Henny
komt ook bij u thuis.
Ontharen met LHE
(Light Heat Energy).
Nu beginnen, in de
zomer klaar. Aanbieding:
per flits € 2. Oksel:
normaal € 28,50 nu € 16,50.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097 of
06-31931940 of 023-5734944
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Het Pakhuis,
een kringloopwinkel waar
van alles te koop is!
Van serviezen en glaswerk
tot meubels en van
kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.
.........................................................
Groots krabpalen
assortiment
Krabpalen van 8,95 tot
(jawel) 895 euries!!
En een even ruim
assortiment manden en
kussens! Zondag geopend
(zoals het hoort
in Zandvoort)
www.dedierenwinkel.info
.........................................................
Garageverkoop:
Golfsurfspullen, leashes,
boardbags, boards, skim
boards en div. accessoires.
Za+zo 26-27 mrt en za+zo
2-3 april, 11.00-17.00 uur,
Oosterparkstraat 27
.........................................................

Inzoomen op Matisse,
Mondriaan en Malevich
Expressie en abstrac
tie in de schilderkunst
van de 20ste eeuw
Nieuwe cursus in Zandvoort
5, 12 en 19 april
drs Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................
Vakantiehulp gevraagd
voor woonwinkel in
Zandvoort. 1 a 2 dagen
per week. Info: 5718845

Vlooien en teken alarm
Eén vlo legt 600 keer
een ei, dus wees er
tijdig bij! Advantix
tegen vlooien en alle
teken. De Dierenwinkel
van Zandvoort heeft
het goed bekeken.
Zondag's open!
.........................................................
Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen
omdat u redding brengt,
ik zal zingen voor de Heer,
hij heeft mij geholpen.
-- Psalmen 13:6
.........................................................
Er kan er maar één de
goedkoopste zijn!
Niet op voorraad, betekent
voor ons geen ruimte en
rente verlies! En dat vindt
u terug in uw portemon
nee... Hoge kortingen
op alle diervoeders.
www.dedierenwinkel.info
.........................................................
De snelste route
naar een ultiem
vakantiegevoel is via
déze massagetafel,
en of stoel! 06-22740448
gajegoedvoelen.nl
.........................................................
Mobieltje verloren!
In het centrum kwijt
geraakt: Samsung
SGHX300, zilverkleurig
in zwarte etui. Er staan
dierbare SMS-berichtjes
op. Svp bellen: 5716522
.........................................................
PGB vakantie,
zorg en begeleiding
met Licakidz. In Center
Parcs, max. 5 kinderen.
12+: 22 t/m 24 april
en 7-12jr: 6 t/m 8 mei.
Meer info: 06-38543944
of info@licakidz.nl
.........................................................
Te koop:
Ford Ka 1.3i (44kw). Juni
2005, zwart, 6.300 km,
afst.bed., sportuitlaat,
striping op deur. Altijd
in garage gestaan!
Vaste prijs: € 4.950,-.
Tel. 06-5477 6087
.........................................................
Eukanuba koopjes
We staan niet achter de
"toppers", dus uitsluitend
op bestelling, maar dan
wel bijna 20 euries goed
koper! De Dierenwinkel
van Zandvoort. Zondag's
open! Tel. 5738808
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Expositie Oud en Nieuw in galerie Akwaaba
In de oude smederij aan het Schelpenplein vindt op zaterdag
2 april en zondag 3 april de eerste expositie plaats van Frans

van Eeden. Daarnaast wordt ook het bijzondere werk van Si-

mone Memel en de glaskunst van Ellen Kuijl geëxposeerd.
De fraaie combinatie van nieuwe kunstwerken in een oud
Zandvoorts gebouw is zeker een bezoekje waard.

het materiaal naar voren:
roestvrij, licht van gewicht
en in alle kleuren verkrijgbaar.
Het eerste resultaat was een
balancerend vogeltje voor op
de waslijn. De verschillende
vormen variëren van abstract
tot figuratieve objecten en
zijn zowel binnen als buiten
neer te zetten.

Simone Memel

Kunstobject van Frans van Eeden

Op de expositie toont Van
Eeden niet alleen zijn kunst
werken bestaande uit foto’s
en schilderijen maar ook zijn

nieuwste objecten. Door in
novatief met luxaflex te
spelen kwamen er voor hem
geschikte eigenschappen van

De uitgangspunten in het
werk van Memel zijn het
materiaal en het silhouet.
Uit het experimenteren met
materialen als kunststoffen,
breiwol, badmuts en touw
ontwikkelt zich het model
van de scho en. Daarnaast
hebben alle schoenen een
uitgesproken silhouet. Over
alles is nagedacht en op elkaar
afgestemd. Haar schoenen
zijn extravagant en vernieu
wend maar altijd draagbaar.

Ook zijn haar tassen en siera
den te bewonderen.

Ellen Kuijl

Galeriehoudster van Akwaa
ba, Ellen Kuijl, vindt haar in
spiratie voor haar glaskunst
in Afrika en de Antillen. Haar
materialen, metaal en glas,
verenigen het principe van
vorming door verhitting. In
het glas vertaalt zij tribale
motieven en geometrische
basisvormen, zonder ooit een
schets te maken. Dat kleur
voor Kuijl een levensbehoefte
is, valt goed in haar kunstwer
ken terug te zien. Vooral in
haar sieraden, gemaakt met
dichroic glas, zijn de kleuren
prachtig weer gegeven.
De expositie in Atelier Akwaa
ba, Schelpenplein 12, is op za
terdag 2 en zondag 3 april van
11.00 tot 17.00 uur geopend.

Pianoconcert Julia Helena was grandioos
Voor de organisatie van de Kerkplein concerten was het afgelopen zondag nog even spannend en men zat op hete ko-

len. De jonge Belgische pianiste Julia Helena kwam pas om

14.50 uur binnen, terwijl het concert om 15.00 uur zou beginnen. Dat zij hierdoor niet in de gelegenheid was om in te
spelen, bleek echter geen enkel beletsel te zijn. Want vanaf

het begin toverde zij voor de, gezien het mooie weer redelijk
gevulde kerk, de heerlijkste klanken uit de vleugel.

Julia Helena achter de vleugel

door Erna Meijer

De pas 25-jarige Helena
oogt fragiel, maar vanaf het
moment dat zij de toetsen
beroert komt er passie, con
centratie en kracht in haar

spel. Het openingsstuk was
de fraaie Arabesk, opus 18 uit
1838 van de jong gestorven
Duitse romantische compo
nist Robert Schumann (18101856) en zette direct de toon.
Helena, die alles zonder blad

muziek speelde, vervolgde
met een Russisch sfeerstuk
van Pjotr Tchaikovsky met
een zeer wisselende melo
dielijn, zowel krachtig als rus
tig. Hierna kwam een drietal
bekende mazurka's, een ge
zelschapsdans in driekwarts
maat, van de eveneens vroeg
overleden Poolse componist
Frédéric Chopin (1810-1849)
aan bod. Helena vertolkte
deze op een lieflijke en pare
lende wijze, waarna zij haar
optreden voor de pauze over
tuigend afsloot met zijn be
roemde Scherzo nr. 3.
Na de pauze werd het ro
mantisch-virtuoos piano
concert voortgezet met de
Variaties sérieuses, opus
54, op een thema in D mi
neur van Felix Mendelssohn
Bartholdy (1809-1847). Het op
4 juni 1841 voltooide, meesle
pende en melodieuze werk
werd geschreven als onder
deel van een campagne om
fondsen te werven voor de
bouw van een grote bron
zen standbeeld van Ludwig
van Beethoven in zijn ge

boortestad Bonn. Van een
heel ander muzikaal kaliber
waren de drie virtuoze trans
cripties op bekende thema's
van George Gershwin. Het
was overduidelijk te mer
ken dat het hart van Julia
Helena eveneens bij de mo
dernere muziek ligt, want
haar vertolking van thema's
uit bijvoorbeeld 'Rhapsody in
Blue', 'Someone to watch over
me' en het subtiel gespeelde
'Summertime' uit Porgy &
Bess was hartveroverend. Het
slotstuk was indrukwekkend:
'Funérailles' van de Hongaar
Franz Liszt, een elegie (klaag
zang) uit 1849; bij aanvang
een sombere en gedragen
treurmars maar in de loop
van het spel ook troostrijk.
Een geweldige prestatie van
deze jonge en veelzijdige pia
niste, die als toegift dit mooie
concert afsloot met een ei
gen, speelse compositie.
Het volgende klassieke con
cert is op 17 april, een koor
concert verzorgd door de
Whale City Sound. Aanvang
15.00 uur, entree € 5.

Gratis naar het museum
Tijdens het Museumweekend op 2 en 3 april opent het
Zandvoorts Museum haar deuren. Naast de vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Zandvoort is de extra tentoonstelling over het werk van de Zandvoortse Kunstenaar
Roland van Tetterode bewonderen.
Het Zandvoorts Museum is
tijdens het Museumweek
end gratis toegankelijk.
Tevens kunt u op zaterdag
2 april deelnemen aan de
rondleiding ‘Door de ge
schiedenis van oud Zand
voort’. De 1,5 uur durende
wandeling door oud Zand
voort start om 13.30 uur in
het museum. Maximaal 15
bezoekers, dus kom op tijd!
Tijdens het landelijke Mu
seumweekend is deelname
gratis. Vanaf 7 mei wordt
deze rondleiding iedere eer

ste zaterdag van de maand
georganiseerd. Deelname
kost dan € 2,25.

Schilderworkshop

Zondag 3 april vindt van
af 13.30 tot 16.30 uur de
workshop ‘Schilderen voor
levensgenieters’ plaats in
het Zandvoorts Museum.
Aanmelden kan via: mu
seum@zandvoort.nl of te
lefonisch op woensdag t/m
zondag tussen 13.00 en 17.00
uur. Kosten: € 10,- per per
soon, maximaal 12 cursisten.

Fascinatie bij Artatra
Zondag was de vernissage van een voorjaarstentoonstelling in galerie Artatra aan de Kostverlorenstraat 57. Een tentoonstelling van hoogwaardig hedendaags realisme met

werken van Alexander Smith en Alfredo Longo. De expositie is tot en met 17 april ieder zondag tussen 13.00 en 17.00
uur, en op afspraak, te bezichtigen.
De expositie Fascinatie
toont werken van bevlogen
en zeer getalenteerde kun
stenaars. Het naturalisme
is een tijdloze stroming bin
nen het realisme met het
niet gestileerd weergeven
van de werkelijkheid. Binnen
het hedendaagse natura
lisme zoekt bijvoorbeeld de
Schotse exposant Alexander
Smith (1968) een verstilling
in zijn werk welke zijn oor
sprong vindt in zijn fascina
tie voor de Japanse prent- en
zenkunst. Prachtige doeken,
olieverf op linnen en paneel,
met realistische en herken
bare onderwerpen waar
men de rust bij wijze van
spreken vanaf kan plukken.

Beelden

Fascinatie is ook het woord
dat opkomt bij het aan
schouwen van de beelden
van de Belg Alfredo Longo
(1959). Bouten, schroeven en
moeren worden met elkaar

verbonden tot een indruk
wekkend, krachtig beeld
van bijvoorbeeld een stier,
een paard, een hart of een
borstbeeld. Het volume in
het beeld wordt vervolgens
gevuld met geperste drank
blikjes. Een unieke wijze van
beeldhouwen.

René de Vreugd

Ook had galeriehouder René
de Vreugd zelf nieuws over
zijn eigen werk. Sinds kort
is zijn werk opgenomen in
de Fine Arts Collection van
International Graphics. “Dit
is momenteel de grootste
producent van gedrukte
kunst in de wereld en in
hun 'Fine Arts Collection'
zijn diverse internationaal
zeer bekende kunstenaars
opgenomen. Voor mij is
dit vooral een prachtige
springplank voor mijn
naamsbekendheid over de
hele wereld”, vertelt hij met
terechte trots.
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Zaterdag 26 maart

NVM Open Huizen route
van 12.00 tot 15.00 uur!

U bent van harte welkom zonder een afspraak te maken!
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De actieve en creatieve
makelaar van Zandvoort!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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Zie greevenmakelaardij.nl

voor alle overige deelnemende panden.

U bent van harte welkom!

f!

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Sinds 1946

www.cafekoper.nl

Langs deze weg wil ik al mijn klanten bedanken
voor het vertrouwen dat u de afgelopen jaren
in mij heeft gesteld.

WIJ ZOEKEN
EEN ENTHOUSIASTE

Ik ga het rustiger aan doen en heb per 28 maart
“La Bonbonnière” overgedragen aan Nico en Carla
de Graaf, die ik bij deze heel veel succes toewens.

Collega

La Bonbonnière blijft het vertrouwde adres voor
Leonidas bonbons en gebak van Tummers

OM MET ONS TEAM TE ZORGEN
VOOR SFEER, GEZELLIGHEID,
VLOTTE & VAARDIGE SERVICE
EN DUS TEVREDEN GASTEN!

Josien Hildering
Wij wensen Josien en Wil heel veel plezier en
gezondheid met hun “nieuwe” leven.
La Bonbonnière is van 28 maart tot 4 april
gesloten wegens wat veranderingen in de winkel.
Op maandag 4 april hopen wij u dan te
mogen ontvangen in onze winkel vol lekkernijen.
La Bonbonnière
Nico en Carla de Graaf

Met bloemen de echte
lentekriebels!

ONS CAFÉ EN TERRAS
BEHOORT TOT

Specialist voor al uw bloemwerken.
Word
ook bekend als ondernemer in Zandvo

Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...
Bezoek voor meer informatie
voor www.zandvoortinbedrijf.nl
onze Nieuwsbrief!

Schrijf u nu in
www.zandvoortinbedrijf.nl

Zandvoort in Bedrijf.nl voor een ondernemend Zandv
ZIB - ZIB-20101027-1.indd 1
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VIP-Zandvoort gaat met
veel tam-tam de lucht in
Vrijwilligers zijn de drijvende krachten bij veel instellin-

gen en verenigingen. En veel mensen zijn gelukkig bereid om vrijwilligerswerk te doen. Om elkaar nog beter
te kunnen vinden opent Pluspunt in opdracht van de ge-

meente Zandvoort op 14 mei een virtuele marktplaats:
VIP-Zandvoort. En dat gaat met veel tam-tam gebeuren.

Vrijwilligersconsulente Ria van Bakel

door Tom Hendriks

Allereerst organiseert Plus
punt op maandag 28 maart
een voorlichtingsavond
over het V(rijw ill igers)
I(nformatie) P(unt) Zand
voort om alle met vrijwilli
gers werkende organisaties
te informeren over deze
unieke kans om de gele
deren te versterken. En za
terdag 14 mei is het groot
feest op het Raadhuisplein
als wethouder Gert Toonen
de speciaal op Zandvoort
gerichte vacaturewebsite
officieel in gebruik stelt.
Ria van Bakel, vrijwilligers
consulent bij Pluspunt
Zandvoort, gaat er eens
goed voor zitten om het be
lang van deze vrijwilligers
vacaturebank te onderstre
pen. Want niet alleen zijn
ook in Zandvoort nog veel
vrijwilligers nodig, er is ook
een ander soort vrijwilliger
ontstaan: De flex-vrijwilli
ger, die bereid is zich voor
kort durende projecten in te
zetten. Maar hoe vind je die?

op elkaar af te stemmen.
Organisaties kunnen hun va
catures in de vacaturebank
plaatsen en mensen die vrij
willigerswerk zoeken, kunnen
winkelen op de website om te
zien of er iets van hun gading
is. Als zij belangstelling heb
ben voor een vacature kun
nen zij doorlinken naar de
desbetreffende organisatie.
“Ook is het mogelijk om via
Twitter op de hoogte te wor
den gehouden van nieuwe va
catures”, aldus Ria van Bakel.
Zij benadrukt dat Pluspunt
zelf geen contacten regelt,
maar alleen via de website
een doorgeefluik is. Wel zal
het aanbod worden gecon
troleerd om te voorkomen,
dat op een of andere manier
misbruik van deze vrijwil
ligersmarkt wordt gemaakt.

Op de website komt ook
informatie over het vrijwil
ligersbeleid van Zandvoort,
fondsenwerving, verzeke
ring, vrijwilligerswerk en so
ciale wetgeving en over de
maatschappelijke stage. En
er staan foto's en verhalen op
van vrijwilligers, die vertellen
VIP-Zandvoort wordt een over hun ervaringen en het
platform om vraag en aan plezier dat zij zelf in hun vrij
bod van vrijwilligerswerk willigerswerk ondervinden.

Onder meer via raamaf
fiches wordt bekendheid
gegeven aan de aan
staande geboorte van VIPZandvoort. En tal van or
ganisaties zijn per mail al
uitgenodigd voor de voor
lichtingsavond op maandag
28 maart in Pluspunt aan
de Flemingstraat 55. Van
19.00 tot 20.00 uur wordt
de website geïntroduceerd,
waarna men een half uur
de tijd heeft om alvast va
catures te plaatsen. “En wie
nog geen uitnodiging heeft
ontvangen kan dit artikel als
zodanig beschouwen”, aldus
Ria van Bakel. Opgeven kan
via tel. 5740330 of via e-mail:
r.vanbakel@pluspuntzand
voort.nl.
Dit jaar is uitgeroepen tot
het Europees jaar van vrij
willigers. Ter gelegenheid
hiervan heeft de Vereniging
Nederlandse Gem eenten
een Promotour in het leven
geroepen die dit jaar tal van
gemeenten aan doet. Op 14
mei strijkt de Promotour
neer op het Raadhuisplein
in Zandvoort om van 12.00
tot 15.00 uur de geboorte
van de vacaturebank voor
Zandvoortse vrijwilligers te
vieren. Het promotiecircus
omvat onder andere een
tot dj-station omgebouw
de brandweerwagen, een
partytent met podium, een
Surinaams doeltje (Sutu) om
te scoren en natuurlijk vro
lijke muziek. Rond het pro
motiecircus worden markt
kramen neergezet, waar
organisaties gratis gebruik
van kunnen maken om zich
voor te stellen en informatie
uit te delen om belangstel
lenden tot het vrijwilligers
werk te verleiden. Ook voor
zo'n marktkraam kan men
zich opgeven bij Ria van
Bakel, die reikhalzend uit
kijkt naar deze nieuwe fase
in het onmisbare vrijwilli
gerswerk.

Ouderwets genieten bij
toneeluitvoering van de Wurf
Eén keer per jaar spelen de leden van de folklorevereniging

De Wurf voor hun donateurs en belangstellenden een toneeluitvoering. Afgelopen zaterdag werden er twee korte

sketches opgevoerd, destijds geschreven door mevr. B.
Jongsma–Schuiten. De onderwerpen van de sketches zijn
ook nu nog zeer actueel.

pas 8-jarig Amber Donkerlo,
de kleindochter Stephanie,
die trouwens goed in haar
rol bleef. De lollige noot in
het verhaal is Bob Gansner
die zich helemaal inleeft in
de Duitser Emil ‘de slemiel’.
Samen met Mieke Hollander
als Gertrud wordt er een hila
rische act opgevoerd tussen
het Zandvoortse echtpaar
Stein (Els Hoogervorst) en
haar narrige Wullum (Willem
Schilpzand). Ondanks de on
dersteuning van soufleusse
Sylvia Holsteijn, wordt er flink
op los geïmproviseerd.

Oproep
Emiel en zijn kleindochter

door Nel Kerkman

Gezelligheid en vermakelijk
heid zijn bij de uitvoeringen
van de Wurf altijd aanwezig.
Het plezier van de toneelspe
lers straalt af op het publiek.
De animo voor de avond is
groot en iedereen zit heerlijk
op de nieuwe rode stoelen van
theater De Krocht te genieten
van de hilarische taferelen die
zich op het podium afspelen.

‘Aen de schoonmaek’

In de sketch ‘Aen de schoon
maek’ komt duidelijk naar vo
ren dat ondanks de armoede
van de bevolking de buurt erg
behulpzaam was. Zo moest de
huiskamer van Pie worden op
geknapt en de buurtjes Aal en
Jani helpen haar om de muur
te behangen. Buurvrouw Jans
is erg nieuwsgierig en brengt
een bakkie leut. Daarbij vertelt
ze fijntjes dat het behang on
derste boven is geplakt en de
witte randjes er niet afgeknipt
zijn. De onderlinge woordspe
ling tussen de buurvrouwen
is geweldig en Ans Veldwisch,

Els Hoogervorst, Rie Molenaar,
Mieke Hollander en Freek
Veldwisch, als de man van
Pie, zijn goed op elkaar inge
speeld.

Verhuren

Het verhuren is net in op
komst. Stein ziet met lede
ogen dat de buurvrouwen
allemaal verhuren en flink
geld verdienen. Wullum, haar
man, vindt verhuren maar
niks en geeft na lang zeu
ren uiteindelijk toe. Na veel
spraakverwarring verhuurt
Stein haar kamer en bedstee
aan een Duits echtpaar, Emil,
Gertrud en hun kleindochter
Stephanie. Aal, Jani en Jaap
helpen Stein om de kamer
voor haar gasten in te richten.
Het komische gedeelte speelt
zich tenslotte af als iedereen
zich uitkleedt om naar bed te
gaan. De genoemde dames
in de vorige sketch worden
nu bijgestaan door Willem
Schilpzand en Bob Gansner.
Leuk om te zien zijn de jon
gere spelers: Jordi Kreuger
als de zoon van Stein en de

Tijdens de toneeluitvoerin
gen is het traditie dat er een
pop in Zandvoortse kleder
dracht, gemaakt door Mieke
Hollander, wordt verloot. Ook
de mooie schilderijtjes met
oude Zandvoortse dorpsge
zichten getekend door Rie
Molenaar (lid van het eerste
uur) zijn gewilde prijsjes.
Niet alleen met toneeluit
voeringen maar ook met hun
kledingschouw houdt De
Wurf de kledij en het dialect
in stand die men graag wil
overbrengen aan de jongere
generatie. Helaas vergrijst de
vereniging en voorzitter Freek
Veldwisch doet een oproep
aan het eind van de avond:
“De klok voor De Wurf staat
op 1 minuut voor twaalf. Het
ledenaantal moet omhoog,
we zijn op zoek naar mensen
voor ondersteunende werk
zaamheden en versterking
bij ons toneelgezelschap. Je
hoeft echt geen Zandvoorter
te zijn om met De Wurf mee
te doen.” Niet meer weg te
denken is het zingen van het
Zandvoorts volkslied, het eer
ste en laatste couplet, en na
afloop van de voorstelling het
traditionele bal na!

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%
DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 55
023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Tijdelijke temperatuurdip
in weekend
Afgelopen maandagnacht begon ook in Zandvoort de
astronomische lente. Dit nieuwe seizoen werd (toeval-

lig) min of meer ingeluid door de supermaan die tot wel

Kooking 4 Kids Vanaf 8 jaar
Donderdag 15:30 – 17:45 uur

17 maart t/m 21 april

14 procent groter was dan normaal. Deze extra grote

maan was prachtig te zien door het wolkenloze weer en
de heldere omstandigheden.

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur		 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.

Spaans, een zomercursus
Vakantie Spaans, zonder diep in te gaan op de grammatica
aan de hand van praktische voorbeelden.
11 mei – 29 juni
Woensdag 19:00 – 20:30 uur

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

De Toon Hermans groep
komt elke 2e vrijdag van de maand bij elkaar van
10.30 tot 12.00 uur bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55.
Deze groep is voor mensen die te maken hebben met kanker.
Op 8 april komt Marianne Mascini vertellen over yoga,
ademhaling en ontspanningsoefeningen
Opgave vooraf is prettig maar niet noodzakelijk.
Deelname en ook de koffie of thee zijn gratis.

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

Girls-Out
Een avond voor meiden van 12 t/m 15 jaar
Vrijdag 25 maart 19:00 – 21:00 uur
Entree: € 2,--

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.

Daar de volle maan dit keer
op 20 maart viel, dus net niet
in de lente, krijgen we een
zeer late Pasen en wel op 25
en 26 april. Pasen volgt na
melijk op de eerste zondag
nadat het volle maan is ge
weest in de lente. Het is even
een rekensommetje, maar
wel logisch.
Zo mooi als het weer van het
voorbije weekend was, wordt
het de rest van de week niet.
Maar het blijft wel zo goed
als droog in Zandvoort met
ook regelmatig nog wat zon.
Toch zijn sommige (lage)
wolkenvelden in de nabij
heid van een hogedrukge
bied soms hardnekkig. Dat
solide hogedrukgebied lag
op woensdag min of meer
boven Nederland en we za
gen de huisbarometer dan
ook een waarde van om en
nabij de1040 millibar aan
geven. Dit is een zeer hoge
‘luchtdrukking’.
Overdag is het meestal rond
11 graden tot en met vrij
dagmiddag en gedurende
de nachten bivakkeert de
temperatuur even boven nul.
Veel wind staat er niet door
de invloed van de hoge baro
meterstanden in de Benelux.
Do.

Tegen het weekend zakt een
bel met veel kou op hoogte
vanuit Noord-Europa naar
Scandinavië en een deel
lekt ook uit richting noor
delijke Noordzee. De kans
op een enkele verdwaalde
winterse (maartse) bui
met stofhagel -en mogelijk
een verdwaalde vlok natte
sneeuw- neemt toe. Ook
de nachten worden tijdelijk
weer koud rond het week
end en nog een keer zware
nachtvorst (-5 graden) in
de buitengebieden van
Zandvoort en Bentveld is
niet uit te sluiten dan.
Het vervolg rond de
maandwisseling en begin
april is niet oninteressant.
Waarschijnlijk stelt zich
een zachtere zuidwestelij
ke stroming in en neemt de
kans op wat regen iets toe.
Zwakke oceaanstoringen
lijken Nederland te gaan
schampen. Mocht de wind
later eens een dagje uit
het zuiden komen, stijgt de
temperatuur makkelijk tot
15 graden en wellicht meer.
Meer weerinfo op
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

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
OOK Zandvoort, Flemingstraat 55 023 5740330

Expositie Pluspunt:
Herbert Immer Willems, olieverfschilderijen
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Weer
Temperatuur
Max

11-12

10-11

8

9

Min

3

3

2

-1

Zon

70%

35%

60%

85%

Neerslag

10%

15%

30%

20%

nnw. 3-4

nno. 3-4

no. 3-4

nnw. 3-4

Wind
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

LDC draait zoveel mogelijk op duurzame energie
30% duurder, 30% minder CO2-uitstoot

Het Louis Davids Carré (LDC) maakt de tongen los in Zandvoort. Er zijn veel afkeurende geluiden te horen over zowel
het uiterlijk als de functionaliteit van het complex. Maar
laten we het vizier eens richten op een positief aspect: de
duurzame energievoorziening van het gebouw.

Een 170 meter diepe boorput is de bron van het Warmte Koude
Opslag systeem | Foto: Rob Bossink

Projectmanager Edwin Veld
boer geeft mij een rondlei
ding. Hij werkt voor ZON
Energie, een onafhankelijke
ontwikkelings- en exploita
tiemaatschappij, gespecia
liseerd in duurzame energie
en verantwoordelijk voor de
energievoorziening van het
LDC. We beginnen aan de
oostkant buiten voor het ge
bouw (nabij het kinderdag
verblijf), waar Veldboer mij
op een metalen deksel wijst
dat op een betonrand rust.
“Onder dit deksel zit een
boorput van 350 mm rond
en 170 meter diep. Grond
bestaat uit bepaalde lagen:
kleilagen, zandlagen, maar
ook waterhoudende lagen.
Van die lagen maak je ge
bruik door er warmte uit te
halen of juist in op te slaan.
Dat heet een WKO-systeem,
een Warmte Koude Opslag sy
steem. Dit hier is de warme
put. Helemaal aan de andere
kant zit net zo een put (nabij
Gemeenschapshuis), dat is de
koudebron. Ook daar zit een
boring plus een pompvoor
ziening onder om water om
hoog te kunnen pompen en
te transporteren. Deze twee
putten komen in één lijn bij
elkaar, daar bij het middel

punt van het gebouw. Daar
wordt de bron aangesloten
en gekoppeld om er appara
tuur achter te kunnen zetten.”

Minder fossiele
brandstoffen

“Wij zijn zelf de investeerder
in de machinerie en de firma
Kropman Installatietechniek
heeft de mensen om alles te
bouwen. Dit is een van onze
grotere werken. Het idee
om het op deze manier te
doen is geïnitieerd vanuit
de gemeente Zandvoort. De
gemeente heeft van de over
heid doelstellingen meege
kregen voor het verminde
ren van de CO2 uitstoot. Die
kun je heel goed bereiken
door de toepassing van dit
WKO-systeem. Dit systeem
maakt veel minder gebruik
van fossiele brandstoffen.”
In de technische ruimte
komt het leidingwerk de ge
vel binnen. Daarachter staat
een grote wisselaar. “Vanuit
de wisselaar gaan we het
pand door om warmte of
koude toe te voeren. We ma
ken onderscheid tussen een
utiliteitsgedeelte, de Brede
School met de bibliotheek en
het kinderdagverblijf, en een
woongedeelte. Het gebruiks

profiel van de woningen is
anders dan bijvoorbeeld de
school, waar iedereen over
dag aanwezig is.”

Zonnepanelen

“Tot min 10 graden voorziet
een warmtepomp voor on
geveer 80% in de benodigde
verwarming. Dan hou je nog
20% over voor uitzonderlijke
situaties met een tempera
tuur van lager dan -10 gra
den, hetgeen maar zo’n 5 of
6 dagen per jaar voorkomt.
De vraag is dan of je veel ver
mogen moet inzetten voor
die paar dagen dat je tekort
komt. Dan zeggen wij: dat
hoeft niet, dat vangen we op
met ketels. Warm water pro
beren we in eerste instantie
ook duurzaam op te wekken
door op de kopse kant van dit
gebouw 48 m2 zonnepanelen
te laten monteren. Daarmee
kunnen we in zo’n 30% van
de vraag naar warm water
voorzien. Omdat je ook in
de warm water voorziening
piekvragen hebt, vangen we
dat ook weer op met een ke
telvoorziening. De vraag naar
warm water is altijd leidend.
Mensen klagen eerder als ze
zonder warm water zitten
dan als ze een uur zonder
verwarming zitten.”

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

“Omdat wij investeerder

zijn, blijven we deze instal
latie 30 jaar lang in beheer
houden. Zodoende kunnen
we met toekomstige innova
ties deze installatie nog ef
ficiënter maken. Dit systeem
levert sowieso 20% CO2 be
sparing op; wij geloven 30 of
35% te kunnen halen. Deze
installatie is ongeveer 30%
duurder dan een reguliere
installatie. Maar ja, we ken
nen de toekomstverwach
tingen, dus we hebben een
stukje maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Onze
grondfilosofie is: we moeten
zoveel mogelijk onafhanke
lijk worden van de fossiele
brandstoffen. De bewoners
betalen maximaal hetzelfde
als met een traditioneel sy
steem. Vanuit de regering is
afgesproken dat je het nietmeer-dan-anders principe
moet toepassen. Dus ik mag
de bewoner niet meer laten
betalen dan dat hij aan gas
zou gebruiken. Dat is ook lo
gisch, want anders kan deze
investering nooit gepleegd
worden. Daarbij heeft de be
woner extra comfort, want
hij kan in de zomer zijn wo
ning koelen. Bovendien heb
je geen ketel in je huis, en dat
scheelt weer ruimte. Daarbij
krijg je een veel gelijkmatiger
opwarming want de wonin
gen hebben vloerverwar
ming. Dat scheelt ook in het
stof in huis.”

Edwin Veldboer, projectmanager bij ZON Energie

In deze nieuwe rubriek gaat Edwin op zoek naar leuke nieuwsberichtjes uit Nederlandse kustplaatsen, die vaak voor ons
Zandvoorters zeer herkenbaar zijn.

ONDERTUSSEN IN….
Nieuws uit onze
zuster-kustplaatsen
Op maandag 14 maart is
men in Egmond aan Zee
begonnen met het op
hogen van het strand. De
zandsuppletie neemt drie
weken in beslag; in totaal
wordt er 400.000 kuub
zand opgespoten. Tijdens
het werk is het strand deels
afgesloten, vanwege gevaar
voor drijfzand. +++ Vorige
week is in Bergen aan Zee
het zomerrooster van de
sluitingstijden in de horeca
weer ingegaan. Dat bete
kent dat horecabedrijven
op het strand tot half okto
ber tussen middernacht en
zes uur ’s morgens gesloten
moeten zijn, terwijl dat in
de winterperiode tussen
23.00 u en 08.00 u. is. +++
Op 1 april start in Bergen
aan Zee en Egmond aan Zee
het nieuwe betaald parke
ren seizoen. Voor bewoners
is de eerste vergunning op
kenteken gratis, de tweede
kost € 28. +++ Wethouder
De Lange van Noordwijk
vindt dat er teveel dure
appartementen in zijn ge
meente worden gebouwd.
Dit zei hij naar aanleiding
van uitspraken van Cees Vis,
directeur van Aannemers
Combinatie Leiderdorp. Vis
zei onder meer: “Starters
komen niet meer aan bod
door de te hoge prijzen.
En van de duurdere appar
tementen staat al zoveel
leeg.” De wethouder heeft
beloofd kritischer te gaan
kijken naar nieuwbouw. +++
In Scheveningen heeft VVDraadslid Wörsdörfer er bij de
verantwoordelijke wethou
der Smit op aangedrongen
dat er een betere inzet van
verkeersregelaars moet
komen op drukke strand

dagen. In de badplaats is
er sprake van een fuik waar
het autoverkeer op zonnige
dagen in vastloopt. Door
een verkeersregelaar bij de
ingang van de parkeerga
rage te zetten en hem live
te laten communiceren
met verkeersregelaars op
de aanvoerwegen kunnen
automobilisten eerder naar
alternatieve parkeerplek
ken worden geleid. +++ Een
twee jaar oude reebok die in
Scheveningen was aangere
den door een automobilist is
na een verblijf van enkele da
gen in het Dierenhospitaal
weer uitgezet in de duinen.
Hij had geen ernstig letsel
aan de botsing overgehou
den en verkeerde in goede
conditie. +++ In Hoek van
Holland werd op zaterdag
avond een Poolse automo
bilist bekeurd omdat hij fout
geparkeerd stond: een bon
van € 76. Zijn vrouw pro
beerde bij de politieagen
ten af te dingen, waarop
haar man in woede ontstak
omdat hij dat beneden alle
peil vond. De man betaalde
cash en vertrok, overigens
samen met zijn vrouw. +++
Bij een alcoholcontrole in
Castricum werden op don
derdagavond 348 automo
bilisten aangehouden. Niet
één van de 348 automobilis
ten had teveel gedronken.
+++ Een Beachgolftoernooi
op het strand van Castricum
leverde maar liefst € 42.000
op voor de kankerbestrij
ding. Onder de deelnemers
was tv-presentator Frits
Barend, die ’s avonds ook
nog als veilingmeester op
trad voor hetzelfde goede
doel. De opbrengst van die
veiling: € 25.000. +++
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand maart voor Pashouders:

Boerenachterham

Tapenade van het huis

200 gram € 3,98

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

met olijven, olie en kruiden.
Nu Feestprijs 150 gram € 1,89

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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

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

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Het is weer voorjaar!

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Dus tijd voor
Grolsch Lentebok! Lekker voor en tijdens het diner!

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Voor Pashouders: het 1e glas gratis en voor iedereen:
een heerlijk metworstje van de meesterworstmakers van
“Huls uit Vlagtwedde”als amuse, lekker bij dit Lentebier!
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

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

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie zijde bloemen
binnen hebben?

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

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

ZandvoortPas houders 10% korting

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand maart:
10 % korting op gordijnen.
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Walk of Fame
Herenmode

ZandvoortPas houders 15% korting
op de linnen zomercollectie
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag
www.walkoffameshirts.nl

10%

Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

korting
op vertoon
van de
ZandvoortPas

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

Gemeentelijke publicatie week 12 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 11 en de
verdere in week 11 door het college genomen besluiten zijn in
week 12 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 29 maart. Op de agenda
staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen van 1 maart 2011
- Hamerstukken:
1. Drank en Horecaverordening. De Drank- en Horecaverordening is in het kader van de lastenverlichting voor burgers en
bedrijven aangepast. Alcoholvrije bedrijven hoeven niet meer
te beschikken over een verlof alcoholvrije drank.
2. Financiële middelen ten behoeve van niet afgeronde werkzaamheden 2010. In 2010 zijn werkzaamheden gestart die nog
niet zijn afgerond. De nog niet gebruikte financiële middelen
zijn teruggevloeid naar de algemene reserve. Verzocht wordt
deze middelen in 2011 opnieuw ter beschikking te stellen.
3. Herziene grondexploitatie Middenboulevard. De grondexploitatie is een herziening van de ramingen van 2009. De raad
wordt voorgesteld de herziene grondexploitatie vast te stellen. Besloten behandeling indien er op niet openbare stukken
wordt ingegaan.
- Wegsleepverordening Zandvoort:
Het college krijgt in deze vernieuwde verordening de bevoegdheid om jaarlijks de bedragen vast te stellen, te publiceren en
deze zo nodig aan te passen zodat de bedragen kostendekkend zijn. Op deze wijze kan efficienter ingespeeld worden op
wijzigingen van de bedragen.
- Regionale Bereikbaarheidsvisie:
Door de portefeuillehouders Mobiliteit van de gemeenten in
Zuid-Kennemerland is, in samenwerking met de Kamer van
Koophandel, de regionale bereikbaarheidsvisie opgesteld.
Alvorens verdere stappen te kunnen nemen worden de betrokken colleges en raden gevraagd in te stemmen met deze visie.
- Sluiting
De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie
en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt 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 30 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 3 maart 2011 besloten en openbaar deel
- Politie Zandvoort:
De heer F. Sarneel, teamchef Zandvoort, komt zich voorstellen

en geeft een uiteenzetting over het politiejaarplan 2011.De
commissie wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen
aan de heer Sarneel.
- Uitvoering amendement boomkap en motie groenbeleid:
Bij behandeling van de begroting 2009 zijn een motie en
een amendement aangenomen over het behoud van het bomenbestand. De vraag is hoe hieraan uitvoering te geven. De
commissie wordt in de gelegenheid gesteld met het college
van gedachten te wisselen.
- Regionale visie op verkeer & vervoer en ontwikkeling WESTWING van de Metropool:
De gezamenlijke D66 fracties van de gemeenten in ZuidKennemerland, Haarlemmermeer en Hillegom hebben een
notitie uitgebracht waarin wordt gepleit voor het investeren
in een duurzame en CO2 neutrale bereikbaarheid en ontwikkeling van de WEST-WING van de Metropoolregio. De commissie
wordt in de gelegenheid gesteld hierover van gedachten te
wisselen.
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan
zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen
onderwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail.
De aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00
uur binnen zijn voor een vergadering die de woensdagavond
daarop wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan
Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan
de balie van het raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet
staan: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp met
een toelichting op een aparte bijlage. Deze toelichting mag
niet te uitgebreid zijn en liefst worden afgesloten met een
concrete vraag, oproep of iets dergelijks. Naast deze regel
gelden extra regels. Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl
(Bestuur > Raadscommissies > Inbreng en meepraten) of op
te vragen bij de griffie.
De commissievergadering is op internet live te volgen via de
gemeentelijke website.

Parkeerverordening 2011 vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nadere regels als bedoeld in artikel 4.1 Parkeerverordening 2011
vastgesteld.

Volmachtverstrekking afdelingshoofden
gemeente Zandvoort

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
aan alle afdelingshoofden een volmacht te verstrekken voor
het besluiten tot het aanvragen van (een) vergunning(en) en/
of ontheffing(en) zover het een gemeentelijk belang betreft.
De burgemeester heeft besloten alle afdelingshoofden aan
te wijzen voor het ondertekenen van een aanvraag voor
vergunnig(en) en/of ontheffing(en) zover het een gemeentelijk belang betreft.

Mandaatverlening afdelingshoofden
voor parkeervergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
om mandaat te verlenen aan de afdelingshoofden ‘publieke
dienstverlening’ en ‘veiligheid, vergunningverlening en handhaving’ voor het besluiten op aanvragen voor parkeervergunningen.

Verkeersmaatregelen Circuit Run 2011

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
uit het oogpunt van:
- het aanbieden van een parcours voor de Zandvoort Circuit
Run 2011;
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
gedurende de Zandvoort Circuit Run 2011 verschillende straten
in Zandvoort af te sluiten voor verkeer.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
om:
over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien van
retroreflecterend materiaal inclusief de borden conform model
C1 van bijlage I van het RVV 1990 op zondag 27 maart van 12.00
uur tot 15.30 uur op de volgende locaties:
- Burgemeester van Alphenstraat direct ten noorden van de
Vondellaan;
- Boulevard Barnaart ten noorden van de rotonde (waar nog
gekeerd kan worden; nabij camping De Branding);
- Viermaal op de rotonde Burg. van Alphenstraat om het fietsverkeer onmogelijk te maken;
- Tweemaal op de Boulevard Barnaart daar waar het fietspad
het parcours kruist;
- Ir. Friedhoffplein ten oosten van de Brederodestraat;
- Brederodestraat ten westen van de Paradijsweg;
- Marisstraat ten noorden van de rotonde;
- Prins Mauritsstraat direct ten westen van de rotonde;
- Rotonde Ir. Friedhoffplein;
- Vuurboetstraat direct ten westen van de Thorbeckestraat;
- Thorbeckestraat direct ten oosten van de Boulevard Paulus
Loot;
- Tweemaal op de rotonde ten oosten van de Thorbeckestraat;
- In-/uitgang van de parkeervoorzieningen nabij de rotonde;
- Badhuisplein direct ten zuiden van het De Favaugeplein;
- Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluëstraat;
- Tweemaal op de rotonde van het Raadhuisplein;
- Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Pakveldstraat direct ten westen van de Haltestraat;
- Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;
- Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
- Diaconiestraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Achterweg direct ten westen van de Haltestraat;
- Zeestraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Eltzbacherstraat direct ten noorden van de Zeestraat;
- Stationsstraat direct ten noorden van de Prinsenhofstraat;
- Zeestraat direct ten oosten van de Burgemeester Engelbertsstraat;
- Tweemaal in de Van Speijkstraat direct ten westen van de Van
Speijkstraat/Stationsplein;
- Jan Evertsenstraat direct ten westen van de Van Speijkstraat;
- Van Lennepweg direct ten oosten van de Van Speijkstraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van de wegvak
ten westen van de Trompstraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van het wegvak ten westen van de Tjerk Hiddestraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van het wegvak ten westen van de Van Galenstraat;
tevens op woensdag 24 maart van 9.00 uur tot zondag 27
maart 15.30 uur de borden E01 (verboden te parkeren) van
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 met onderbord “Zondag a.s.” geplaatst worden in de
bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat
(driemaal), in de gehele Haltestraat (zesmaal), de Van Speijkstraat (achtmaal) het Wagenmakerspad, de Kleine Krocht, de
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Brederodestraat tot aan Zwarte weg (aan beide kanten i.v.m.
plaatsen verzorgingsposten), de gehele Prins Mauritsstraat, de
Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg om zodoende deze
locaties zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s;
op zondag 27 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur het vooraankondigingsbord “Zandvoort” met pijl te plaatsen op de
volgende locaties:
- Bloemendaalseweg direct ten noorden van de Militairenweg/
Julianalaan (Haarlem);
- Zeeweg/Militairenweg direct ten noorden van de Brouwerskolkweg (Haarlem);
op zondag 27 maart van 12:00 uur tot 15.30uur een vooraankondiging- tekstkar met route informatie wordt geplaatst op
de volgende locaties:
- Brouwerskolkweg direct ten noorden van de Duinlustweg
(Haarlem; dubbelzijdig bord);
- Zandvoortselaan direct ten westen van de rotonde NieuwUnicum.
Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor bestuurders
op zondag 27 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn.
Ook worden tijdens en na afloop van de Circuitrun diverse
activiteiten in het centrum (Raadhuisplein, Gasthuisplein en
Haltestraat) van Zandvoort gehouden. Zodoende zullen in het
centrum tot in de namiddag verschillende wegafzettingen
van kracht zijn.
Tevens worden de verkeersmaatregelen genomen op de busroutes van Connexxion, dit heeft de volgende gevolgen:
Voor lijn 80 geldt vanaf 12:00 uur:
Haarlemmerstraat - Hogeweg - Tijdelijke begin en eindhalte
nabij Oranjestraat - Hogeweg - rotonde - Hogeweg - RA Gerkestraat - op route.

Vervallen haltes:

Zandvoort, Busstation
Zandvoort, Kostverlorenstraat
Zandvoort, Koninginneweg

Tijdelijk haltes:

Tijdelijke halte: Hogeweg t.h.v. Oranjestraat
Tijdelijke halte: Haarlemmerstraat.
Buslijn 81:
Zondag 27 maart is het OV in Zandvoort verstoord vanwege
een hardloopwedstrijd.
Lijn 81 komende uit Haarlem gaat vanaf 12:00 uur NIET verder
dan halte de “De Branding”.
Dus komende vanaf de Zeeweg: keren bij Halte “De Branding”
daarna richting Haarlem en Santpoort-Zuid.

Vervallen haltes:

Zandvoort, Station NS
Zandvoort, Burg. van Alphenstraat
Zandvoort, Circuit
Zandvoort, Vondellaan
Zandvoort, Curiestraat
Zandvoort, Musschenbroekstraat

Zandvoort, Keesomstraat
Zandvoort, Reinwarthstraat
Zandvoort, Thomsonstraat
Zandvoort, Linnaeusstraat
Zandvoort, v. Lennepweg
Zandvoort, Tentenkamp
Zandvoort, Sophiaweg
Zandvoort, Q. v. Uffordlaan
Zandvoort, Riche
Zandvoort, Helios
Bloemendaal, Strand
Zandvoort, Busstation
Zandvoort, Kostverlorenstraat
Zandvoort, Koninginneweg

Vervangende halte:

Bloemendaal, De Branding

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Zandvoortselaan 10, verbouw woning, ingekomen 14 maart
2011, 2011-VV-042
- Van Lennepweg 53-1 t/m 61-8, verwijderen asbest bij voordeuren, ingekomen 14 maart 2011, 2011-VV-043.
- Julianaweg 21, uitbreiden woning, ingekomen 15 maart 2011,
2011-VV-044.
- Heimansstraat 15, vervangen dakbedekking en gevelpaneel,
ingekomen 17 maart 2011, 2011-VV 046.

Bentveld:

- Teunisbloemlaan 3, uitbreiden woning , ingekomen 16 maart
2011, 2011-VV-045.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Kennemerweg 79, plaatsen 10 lichtmasten bij tennisclub,
verzonden 15 maart 2011, 2011-VV-011.
- Brederodestraat 136, plaatsen dakkapel, verzonden 15 maart
2011, 2011-VV-016.
- Boulevard Paulus Loot 101, wijzigen van de garagedeur, verzonden 15 maart 2011, 2011-VV-018.
- Schelpenplein 2, maken van een uitweg, verzonden 15 maart
2011, 2011-VV-021.
- Flemingstraat 104, maken van een uitweg, verzonden 15 maart
2011, 2011-VV-029.
- Haltestraat 1, wijzigen voorgevel, verzonden 15 maart 2011,
2011-VV-035.

- Strandafgang De Favauge 17, plaatsen bijgebouw, verzonden
17 maart 2011, 2010-VV-032.

Verzonden bouwvergunningen

Zandvoort:
- Cornelis Slegersstraat 17, plaatsen parkeergarage, verzonden
16 maart 2010, 2010-207Rv.

Bezwaarschriften

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

Centraal telefoonnummer

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

handbal

hockey

ZSC-dames winnen laatste indoor
wedstrijd van het seizoen
Bijna was het niet gelukt. De handbaldames van ZSC ontvingen afgelopen zondag in de laatste indoorwedstrijd

van het seizoen de dames van het derde team van de studentenvereniging US uit Amsterdam. Na de uitwedstrijd

stond er een 19-18 uitslag voor US op het scorebord en ook
in Zandvoort stond dezelfde eindstand op het bord.

Strafworp van Lucia v.d. Drift

Zandvoort begon een beetje
stroef aan deze wedstrijd ge
tuige de 6-6 stand na 12 minu
ten in de eerste helft. Daarna
ging het crescendo met onze

basketbal

plaatsgenoten. Echter de con
centratie verslapte en ZSC lie
ten de Amsterdamse dames
terug in de wedstrijd komen.
van vier punten voor, kwamen

ze terug tot op een punt en dat
was het sein voor Zandvoort
om er een schepje bovenop te
doen en dat lukte aardig. Met
nog een paar minuten te gaan
kwam US toch weer gevaar
lijk dichtbij en zelfs heel even
naast de Zandvoortse dames.
Door slim te spelen kwam
de 19-18 stand op het bord
en speelde ZSC de wedstrijd
uit. Een wedstrijd met lading
want beide ploegen maakten
aanspraak op de derde plaats
in de eindrangschikking die
nu voor onze plaatsgenoten is.
De eerstkomende thuiswed
strijd in de tweede competi
tiehelft op het veld is op zon
dag 10 april aanstaande als de
dames van het Amsterdamse
Aristos naar sportcomplex
Duintjesveld komen. Die wed
strijd begint om 12.05 uur.

- heren

Ruime zege Lions heren
De heren van The Lions hebben afgelopen zaterdag in de
Korver Sporthal een mooie zege behaald ten koste van

ProBuild Lions uit Landsmeer. Onder aanvoering van een

grandioze Marvin Martina, die 49 punten liet aantekenen,
bleef de teller vlak voor de 100 staan: 97-70.

Verdedigend werk van Duco Boukes (nr. 13)

Ook nu weer waren twee ju
nioren bereid mee te spelen
met het geplaagde parade
paardje van de basketbalclub.
Al snel werd duidelijk dat
Lions deze dag voor een
grote score zou zorgen. In
het eerste kwart behaalden
22

onze plaatsgenoten al 35
punten, hetgeen een onge
kend hoog aantal punten is
voor 10 minuten basketbal
len. De gasten kwamen niet
verder dan 18. Na dus een
uitstekend eerste volgde,
volgens Martina, een zeer
zwak tweede kwart waar

door er een 57-46 stand bij
rust op het scorebord stond.
“Gelukkig wisten we na rust
orde op zaken te stellen en
alsnog vrij snel een gat van
15 punten te slaan. De erva
ring, in combinatie met inzet
en goed spel zorgde ervoor
dat wij hun niet meer terug
in hun spel lieten komen”,
herinnert de lange Martina
zich. De rust en ervaring die
bijvoorbeeld Dave Kroder en
Philip Prins in het spel wisten
te brengen, de lange Niels
Crabbendam onder de bor
den en de tomeloze inzet van
de nog jonge spelers Jaap v.d.
Meij en Duco Boukes was
deze avond de sleutel tot het
succes. Toen tegen het einde
ook nog eens Rens Teeuwen
de basket wist te vinden,
konden de gastheren als op
rozen naar het einde van de
wedstrijd ‘zweven’. Komende
vrijdagavond speelt Lions in
IJmuiden tegen de nummer
twee Akrides 3.

Dames ZHC verliezen op ‘echt’ gras
Zondag hebben de dames van ZHC, na een wedstrijd op een
‘ouderwets’ grasveld, de winst niet mee naar Zandvoort

kunnen nemen. VVV 16 was met 4-2 te sterk voor de Zandvoortse dames die aan een kunstgrasveld gewend zijn.

De Zandvoortse keepster ruimt de bal op

Het mag eigenlijk geen ex
cuus zijn maar hockeyen
op een ‘echt’ grasveld is
niet meer van deze tijd. Het
komt ook nauwelijks nog
voor, dat maakt het extra
moeilijk. Voor de jongere
speelsters was dit de eer
ste competitiewedstrijd
van hun leven op echt gras.
Het werd ook niet zo ge
waardeerd door de dames.
Vooraf had coach Cees van
Deursen nog een probleem:

basketbal

zijn vaste keepster Tessa
Keur was afwezig. Zij werd
vervangen door Denise de
Hoek die toch menig bal
letje uit haar doel wist te
houden.
De wedstrijd begon hoopvol
voor de Zandvoortse dames.
Al na enkele minuten spe
len scoorde Julia Buchel de
0-1. VVV had duidelijk meer
ervaring op natuurgras en
drong steeds meer aan. De

1-1 kon dan ook niet uitblij
ven. Direct na rust wurmden
Buchel en Sharon Kreuger
gezamenlijk de bal in het
doel en kon Zandvoort met
een 1-2 voorsprong verder.
Een hinkend Zandvoorts
team hield daarna nog lang
stand maar via een mooie
goal van VVV kwam alsnog
de gelijkmaker. Even later
werd een strafcorner, van
zeker een meter buiten de
cirkel, in het Zandvoortsche
doel geslagen. Ondanks de
protesten van de Zandvoorts
dames werd het doelpunt
echter toch goedgekeurd.
In de laatste minuut was er
nog een misverstandje in
de Zandvoortsche verdedi
ging waardoor het 4-2 werd.
“We moeten deze wedstrijd
maar snel vergeten”, zei Van
Deursen na afloop.
In principe speelt Zandvoort
zondag om 10.30 uur thuis
tegen Amsterdam 28.
Mogelijk wordt deze wed
strijd, wegens de Runners
World Zandvoort Circuit
Run, verplaatst naar de za
terdagavond.

- dames

Basketbalsters buigen voor
aanstaande kampioen
De dames van The Lions konden slechts één helft de aanstaande kampioenen, het IJmuidense Akrides 2, bijhouden.
Daarna stelden de gasten orde op zaken en was het voor
de Zandvoortse dames min of meer dweilen met de kraan
open. Dit team van Akrides wordt klaargestoomd om in de
landelijke competitie te gaan spelen.
In het eerste kwart wist de
snelle Tessa de Boer de bas
ket goed te vinden, waar
door na 10 minuten spelen
de stand in evenwicht was:
11-11. Ook het tweede kwart
was voor Zandvoort nog re
delijk te noemen, bij een 2332 stand gingen ze de rust in.

Daarna was het hek van de
dam. Met de strakke press na
een score van Akrides had
den de Lions-dames derma
te moeite dat ze nauwelijks
nog de bal over de midden
lijn kregen, met alle gevolgen
van dien. De door coach Bart
van der Storm opgelegde zo

neverdediging werd totaal
aan flarden gepasst met
fraaie scores als gevolg. “Als
je tegen dit team man-toman gaat spelen wordt je
volledig weggespeeld. Nu
ook wel, maar minder”, ver
klaarde de coach de 44-88
nederlaag.
De dames van Lions hebben
nu de reguliere competitie
achter de rug en kunnen
zich nu opmaken voor de
nacompetitie Wanneer de
eerste wedstrijd gespeeld
zal worden is vooralsnog niet
bekend.

voetbal

sport kort
Biljart (1)

De finalisten Henk van der Linden (l.) en Louis den Dekker

Henk van der Linden en
Louis den Dekker vochten
zaterdagavond de finale uit
van het Annonce biljart
toernooi in café Oomstee.
Het werd eindelijk een ver
beten strijd om de hoogste
eer. De beide heren zijn be
slist geen onbekenden van
elkaar en geven steeds weer
spannende wedstrijden te
zien met hun uitmuntende
biljartkennis en –kunde.
Den Dekker eiste uiteinde
lijk terecht de overwinning
op. Bij een Annonce biljart
toernooi zijn de spelers ver
plicht om voorafgaand aan
elke stoot aan de jury aan te
geven wat voor stoot zij zul
len gaan maken. Een ‘losse’
bal levert 10 punten op, een
driebandenstoot 5, terwijl
een carambole over twee
banden 3 punten oplevert.
Een makkelijke vrije stoot
of een bal ‘via rood’ scoort
steeds een punt. Ook het
aantal stoten per keuze was
bepaald zodat een score van
70 punten het maximaal te
bereiken puntenaantal is.
Rond 14.00 uur werd de bil
jartmarathon gestart met
vier poules van drie spelers
waarna pas in de avond
uren, na de halve finale, de
beslissing bracht wie de
beide finalisten zouden zijn.

aal voor die periode een bil
jart gehuurd en organiseert
iedere dag een wedstrijd in
een andere spelsoort. Het
programma ziet er als volgt
uit: maandag 28 maart trai
ningsavond met een de
monstratie door Louis v.d.
Mije; dinsdag 29 maart dis
cobiljarten leuke spelletjes
met ‘glowing balls in the
dark’ en klassieke discomu
ziek; woensdag 30 maart is
Lady’s night, biljarten alleen
voor de dames; donderdag
31 maart ‘kurken’, dobbelen
met biljarten; maandag 4
april groot barkeepers bil
jarttoernooi en dinsdag 5
april de ‘nastoot’. U kunt
zich nu al aan de bar aan
melden voor de onderdelen
die u aanspreken.

Zaalvoetbal

De wedstrijd tussen ZSC’04
en TT Goodnight begon, be
paald niet alledaags, met
een minuut stilte wegens
een sterfgeval van de keeper
van de bezoekers. ZSC’04

begon goed aan het treffen,
maar nadat de Zandvoorters
de score openden, volgde
direct de tegentreffer van
TT Goodnight. Tot en met
het begin van de tweede
helft wisten de bezoekers
gelijke tred te houden met
ZSC’04. Daarna nam Timo
de Reus ZSC’04 bij de hand
om verder uit te lopen. Onze
plaatsgenoten speelden
vanaf de tiende minuut in
de tweede helft slimmer
in een ietwat rommelig
duel. De Zandvoorters na
men vervolgens afstand en
schroefden de score op tot
6-2, wat uiteindelijk ook de
eindstand bleek.

Povere prestatie SV Zandvoort
SV Zandvoort, vijfde op de ranglijst, ging zaterdag op bezoek bij het op de 12e plaats genoteerde Jong Hercules. Het

verschil op de ranglijst kon zaterdag echter niet door onze
plaatsgenoten tot uitdrukking worden gebracht. In een uiterst povere prestatie van beide elftallen kon zelfs het net
niet worden gevonden en bleef het bij de 0-0 beginstand.

Tennis

Tennisser Ted van Hon
schot en (83) is zaterdag
in Hilversum Nederlands
kampioen indoor gewor
den in het dubbelspel. De
Zandvoorter speelde sa
men met Terts Olff (81) uit
Kortenhoef in de categorie
80+. Van Honschoten, lid
van tennisclub Zandvoort,
was vorig jaar ook op de
buitenbanen al de sterkste
van Nederland. In Utrecht
won hij toen met Hans
Winter uit Heemstede, die
momenteel geblesseerd is.
Het duo Van Honschoten/
Olff, dat slechts één keer
samen had getraind, won
drie wedstrijden in het Tulip
Tennis Centre en hoefde
slechts één set af te staan.
“Het is prachtig om zowel
binnen als buiten de sterk
ste van Nederland te zijn”,
aldus de Zandvoorter.

Biljart (2)

Vanaf maandag 28 maart
organiseert Laurel & Hardy
de Week van het Biljart.
Uitbater Ron Brouwer van
het Spijs- en dranklokaal in
de Haltestraat heeft speci
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Ted van Honschoten (l.) en Terts Olff met de beker

Patrick v.d. Oord passeert een tegenstander

Gastheer Jong Hercules
heeft de punten hard nodig
om uit de degradatiezone
te komen en Zandvoort wil
misschien wel wat stijgen
op de ranglijst. Maar beide
teams bleken te lamlendig
om er iets van te maken.

De supporters van beide
elftallen stonden in een
heerlijk voorjaarszonnetje
te wachten op de dingen
die zouden moeten gaan
komen, maar ze kwamen
niet. De druk van de thuis
club op SV Zandvoort was

vooral in de tweede helft
behoorlijk groot maar hun
aanvallers kwamen op hun
weg naar het doel van kee
per Boy de Vet telkenmale
de Zandvoortse verdedi
ging tegen. Aan de andere
kant was, vooral in dezelfde
tweede helft, Zandvoort spo
radisch op de helft van de
Beverwijkers te vinden, laat
staan voor het doel van de
gastheren. Toch kreeg vlak
voor tijd Michael Kuijl nog
een dot van een kans maar
die werd door de zwakke
doelman van Jong Hercules
naast het doel gewerkt. Het
bleef zoals het begon bij 0-0.
Komende zaterdag treft SV
Zandvoort om 14.30 uur
thuis Hellas Sport, dat af
gelopen weekend in eigen
huis de punten met 1-3 aan
AFC moest laten. Overige
uitslagen 2e klasse A:
Amstelveen – Castricum: 2-1;
DVVA – Monnickendam: 1-0;
Aalsmeer – Overbos: 1-0; TOB
– Haarlem/Kennemerland:
2-3 en ZOB – Voorland: 4-5.

“Sport is goed voor lichaam en geest”
www.sportinzandvoort.nl

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat
in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Boomerang- Eetcafé
Café Koper

Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Greeven,
Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Harocamo
Hugoos
La Bonbonnière

Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Phoenix bco
Pluspunt
Sea Optiek
Toko Bintang
Uitvaartcentrum
Haarlem
Valk Glas in lood studio
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Vista Vastgoed
V.o.f. Cocarde
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Actueel

Courant
9

Marktkooplui
niet blij met
huidige stek

30 van
Zandvoort

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Deelnemers
Culinair Zandvoort
zijn bekend

Cultuur
Jubilerende
galerie heeft
nog even

Feestelijke opening strandseizoen

Sport

Hardlopers
hadden ideale
omstandigheden

Zonnig dorpsfeest

‘Tout Zandvoort’ was zaterdagmiddag bijeen in strandpaviljoen De Haven van Zand-

De stemming was zondag opperbest in het centrum. Het

hangen te zijn met een vrolijke slinger en onder het genot van een fruitcocktail kwam

ten die rondom de Runner's World Zandvoort Circuit Run

2.966 wandelaars en Nor-

voort om de feestelijke opening van het strandseizoen 2011 luister bij te zetten. Na om-

land waren zaterdag naar

men direct in een zonnige en zomerse sfeer.

dic walkers uit het hele

23

publiek heeft uitermate genoten van de vele evenemenwaren georganiseerd.

Zandvoort gekomen voor
de eerste editie van de ‘30

van Zandvoort’, een wandelevenement over 30 ki-

lometer met de start op

Circuit Park Zandvoort en
finish in de Haltestraat.

Het werd, ondanks een mie
zerig regentje bij de start,
een succesvol debuut van dit
nieuwe wandelevenement
dat in potentie behoorlijk kan
groeien. Vele positieve reac
ties kon de organisatie na af
loop in ontvangst nemen. Van
“een mooie wandeling” tot
“wat een goede verzorging
onderweg” en “volgend jaar
weer” waren na het lopen van
de 30 kilometer veelgehoorde
kreten. Ook werkte later het
weer mee en werd het droog
met zo nu en dan zelfs een
dun zonnetje.

vervolg op pagina 3

De Mannetjes

Al spinnend worden de hardlopers aangemoedigd

Dorpsomroeper Gerard Kuijper werd geflankeerd door Braziliaanse danseressen

Deze opperbeste stemming
werd na de welkomstwoor
den door dorpsomroeper
Gerard Kuijper en wethou
der Wilfred Tates extra gesti
muleerd door de geweldige
Polynesische driekoppige
band Mai'ana (= thanks) met
heftige percussie en een
wervelende show. De muzi
kanten werden geassisteerd
door vijf, in mooie kleurrijke
kostuums geklede en profes
sioneel in Hawaï opgeleide
danseressen. De veelvuldig
opzwepende heupbewegin

Beste 1 april grap

‘Wij trappen
nergens in dit jaar’

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

gen lieten het enthousiaste
publiek, waaronder Hans
Pluckel (de hoogheemraad
van Rijnland) en Paul Zon
neveld (voorzitter van de
landelijke strandpachters
vereniging), beslist niet on
beroerd. Hierna werden af
gevaardigden van de diverse
hulpdiensten zoals politie,
Rode Kruis, reddingsbrigade,
KNRM en brandweer, die ook
dit jaar zullen zorgen voor de
veiligheid op het strand, in
het zonnetje gezet.
De voorzitter van Water
sportvereniging Zandvoort,
Rob van de Boogaard, had
de traditionele oorlam voor
ze meegenomen, die met
smaak genuttigd werd. De
secretaris van de zeilvereni
ging, Dik Busscher, bracht
een zelf gecomponeerd lied
ten gehore, waarin hij onder
meer de controverse tussen
de strandpachters enerzijds

en The Spot en de water
sportvereniging anderzijds
op een geestige manier ver
woordde, want "we dienen
allen hetzelfde doel: we ge
ven Zandvoorts strand weer
smoel".
Het wachten was hierna op
de première van het nieuwste
lied over Zandvoort, dat ge
schreven is door Patrick van
Kessel en John Kraaijkamp
jr. en gecomponeerd door R.
Duijn en Peter Wezenbeek,
genaamd ‘Parel aan Zee’. Dit
bleek een schot in de roos te
zijn, vooral het refrein blijft
direct in het gehoor hangen.
Bekende muzikanten heb
ben aan de opname meege
werkt, zoals René van Collem
(Doe Maar), Peter Wezen
beek (The Shorts) en Frank
Paardenkoper (Dingetje).

Op het Gasthuisplein bracht
een lekker swingend orkest
al vroeg de sfeer erin en
dat gebeurde later even
eens door dweilorkest De
Muggenblazers, dat de vele
duizenden lopers tot nog
grotere prestaties wist op te
zwepen. Bij café Neuf gaven
leden van Kenamju een spin
ning demonstratie, maar om
van 13.00 tot 16.00 uur zeer
actief de wielen laten rond
draaien, kan eerder een top
prestatie worden genoemd!
Mensen die op een rustiger
en gemakkelijker manier ca
lorieën wilden verbranden,
konden terecht bij de stand
van Pure & Simple, waar di
ëtiste Adèle Schmidt zowel
een vetmeting verzorgde als
voedingsadviezen gaf. De

kraam van de Rekreade trok
veel jeugdige bezoekers, net
als de zweefmolen. De jeugd
liet zich ook niet onbetuigd
tijdens de Dance Battle tus
sen dansers van Studio 118.
Heel interessant en gezien de
ramp in Japan heel actueel
was de ShelterBox, een tien
persoonstent die slachtoffers
van rampen onderdak biedt,
die op het Raadhuisplein
getoond werd door de
Rotaryclub Zandvoort. De
live muziek, die in en bij een
aantal cafés werd gespeeld,
zorgde mede met het mooie
weer ervoor dat het nog lang
na afloop van deze editie van
de zeer geslaagde Circuit
Run heel gezellig en druk in
Zandvoort bleef.

Tijdens welke festiviteiten mag de geluidsnorm
worden overschreden? Kijk op pag. 21
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Na alle fijne jaren die wij samen met hem
mochten beleven, hebben wij geheel onverwachts
afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze vader en opa

Cornelis Jan Jonker
“ Cor ”
Amsterdam,
6 februari 1943

La Manga, Spanje
16 maart 2011

Stien
Ronald en Joon
Brenda en Peter
Jo en Romy

Na een leven geleefd te hebben op zijn eigen wijze,
heeft na een lange en zware strijd

Jules Marie Fransen
afscheid genomen van het leven.
* Haarlem,
28 februari 1943

† Zandvoort,
23 maart 2011

Mijn dank gaat uit naar dokter B. van Bergen en
de verzorgenden/verpleegkundigen van het Huis in
de Duinen, afdeling De Tol.
Ed.
De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

Samen plezier, samen op reis
samen een eenheid, samen eigenwijs
samen kwaad en samen goed
samen verdriet en samen weer moed
nu verder zonder hem, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn
Herinner mij
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon
Na een energiek leven, vol aandacht, zorg en begrip voor ons
en anderen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn
lieve zorgzame man, onze papa, schoonvader, opa (en opie)

Pieter Cornelis van loon
Piet

Prinsenhofstraat 15,
2042 KG Zandvoort

Krijna van Loon ~ Loos

Lieve papa, opa Jules

De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden

Ab is aan zijn laatste reis begonnen...

Ramona en Peter
Mark en Sandy
Lindsey

We zullen je missen en in gedachten ben je bij ons.
Rust zacht
Veel liefs,
Remco Liesbeth Damian Wesley
Miko en Joep

Sandra en Freek
Mitch
Chelsea †
Dylan
Kevin
Jessie
Caithlynn

Albert Bos
Bloemendaal,
29 november 1919

Zandvoort,
22 maart 2011
Uit naam van de familie.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Na een leven op eigen wijze.
Een oog voor iedereen.
Herinneringen achterlatend,
liet jij ons plots alleen....
Bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat, en dankbaar
voor de liefde en zorg waarmee hij ons omringde, delen wij
mede dat is overleden mijn man, onze pa, opa en opa zee

Hendrik Mulder
14 november 1925

Jules Fransen
Via deze weg wil ik je bedanken voor alles wat
je mij over Zandvoort geleerd hebt in de laatste
4 1/2 jaar. Het heeft mij de kracht gegeven om
door te gaan, want het is goed in Zandvoort.
De Horeca en de Zee was je lust en je leven.
Wat wist jij veel, "soms te veel".
Elke dag kwam je bij mij wat drinken en soms
dacht ik, daar is hij weer maar kwam je niet,
was ik al ongerust.
Ik zal je wijsheid en alle gesprekken die wij
hadden missen. Iedereen maakt fouten en raakt
soms verbitterd, maar zo'n vader als jij had ik
ook wel willen hebben.
Dank je wel Jules voor de mooie vriendschap.

- Henk 25 maart 2011

Wim en Hilke
Mark en Paula
Monique en John
Demi

café the Livingroom

Van Galenstraat 54
2041 JS Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

kerkdiensten 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 Heer J. Wesseling

Remy
Sam
Lars
A.J. van der Moolenstraat 84
2041 NG Zandvoort
De begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden op dinsdag
29 maart op de Algemene begraafplaats Zandvoort.

in memoriam
07-04-06

			

07-04-11

Peter de Jong

Boy

“Lange”

Bep Mulder - den Haak
Edith

† 24 maart 2011

* 5 november 1938

Als de dag van gisteren
a.s. zondag

Evelien
Guusje Petera
Peter & Anneke
Gitte & Roel
Laura, Sabine & Bas

Raadsvergadering d.d. 29 maart

Zandvoortse gemeenteraad vergadert in recordtijd
De Zandvoortse gemeenteraad begint zo langzamerhand te leren om niet teveel tijdens de
vergadering in discussie te gaan en in rap tempo de agenda af te werken. Dinsdagavond klonk
binnen 38 minuten de hamertik van voorzitter Niek Meijer die het einde van de vergadering
markeerde. Wellicht een record maar daarover is vooralsnog geen informatie te vinden.
Uiteraard heeft het een
en ander te maken met de
agenda die slechts twee
bespreekpunten kende: de
Wegsleepnota Zandvoort
en de Regionale Bereikbaar
heidsvisie. Beide zaken waren
in de commissie al uit en te
na besproken maar werden
door GL, D66 en GBZ (alleen
de Wegs leepverordening
Zandv oort) toch als be
spreekstuk op de agenda ge
zet. Het ironische van deze

vergadering was dat zowel
GL als D66 schitterden door
afwezigheid. Dat ontlokte
bij Ushi Rietkerk (PvdA) de
vraag aan de voorzitter: “Nu
deze partijen er niet zijn,
worden dan de onderwerpen
die zij wilden bespreken au
tomatisch een hamerstuk?”
Meijer kon daar, misschien
wel helaas, niet op ingaan.
“Uw reglementen voorzien
niet in zo een geval”, was zijn
antwoord.

burgerlijke stand

19 maart - 25 maart 2011

Na de eerste zes vaste agenda
punten, waaronder een drietal
hamerstukken, in recordtijd te
hebben doorgenomen, kwam
het eerste bespreekpunt aan
bod. Alleen Astrid van der
Veld (GBZ) had een techni
sche vraag. Zij vroeg zich af
waarom in de nieuwe veror
dening is opgenomen dat het
college de tarieven ieder jaar
mag vaststellen. Zij vond dat
dit ‘recht’ aan de raad is om
dat de raad budgetrecht heeft

en er dus een ander beleids
stuk ter tafel moet komen.
Meijer antwoordde haar dat
het vanwege het streven om
het ‘simpel’ te houden, het col
lege hiertoe is overgegaan. De
verordening werd unaniem
aangenomen.
De Regionale Bereikbaarheids
visie werd zo mogelijk nog
sneller behandeld. Zonder op
merkingen van de aanwezige
partijen kon Meijer direct tot
stemming overgaan. Het ver
baasde niemand dat het voor
stel unaniem werd omarmd.
Als laatste werd een door het
CDA ingediende motie behan
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Geboren:

Quinten Stef, zoon van: Meijer, Dennis Marcellis Martinus
en: Huijbregts, Debbie Maria.
Fien Robin Sophie, dochter van: Reumann,Marcel en: Zijlmans,
Nancy.
Charlie Benjamin, zoon van: Melchior, Alexander Cornelis en:
de Groot, Claudia Francisca Johanna.
Arwa, dochter van: Hadouchi, Abdeslam en: Ben Said, Wafae.

Ondertrouwd:

Paap, René Peter en: van Zomeren, Adriana.
Lotte, Joris Jan en: Delmiro Ferreira, Suely.
Schorfhaar, Richard en: Hilders, Simone Adriana Petronella.

Overleden:

Otter, Elisabeth, oud 73 jaar.
Miedema, Grietje Wietske, oud 73 jaar.
Jonkman geb. Kramer, Elisabeth Helena, oud 81 jaar.
Nieberg geb. Mandaat, Georgette Paule Césarine, oud 90 jaar.
Bos, Albert, oud 91 jaar.

cartoon

deld over de Veiligheidsregio
Kennemerland (VRK). De
christendemocraten vinden
dat een onderzoek naar de
VRK niet door de Zandvoortse
Rekenkamer alleen moet
worden gedaan maar door
door samenwerking van alle
Rekenkamers van de aan de
VRK deelnemende gemeen
ten. Dit voorstel kreeg niet de
steun van het college maar
toch was de meerderheid van
de raad ervoor. Willem Paap
(SZ) en Nico Stammis (PvdA)
waren tegen terwijl Rietkerk,
in verband met een arbeidsre
latie met de VRK, zich onthield
van stemming.

Wandelaars arriveren in het centrum

De wandelaars gingen van
start vanaf Circuit Park
Zandvoort, waar om 8.00
uur het officiële startschot
werd gegeven door wet
houder Gert Toonen. Na
vertrek volgden de eerste
pittige kilometers over
het rulle strand richting
IJmuiden. Hier werden de

deelnemers op toepasse
lijke wijze opgewacht door
een shantykoor. Vervolgens
werd richting Driehuis en
via Santpoort naar het Kopje
van Bloemendaal gelopen.
Door Overveen en Bentveld
keerden de wandelaars weer
terug naar het centrum van
Zandvoort. De laatste me

ters werden afgelegd in de
sfeervolle Haltestraat, waar
Toonen weer aanwezig was
om de eerste aankomende
deelnemers namens de ge
meente warm te onthalen.
De horecaondernemers wa
ren eveneens blij met de
komst van de vele wande
laars, want met het droge
weer en af en toe een zon
netje zaten de terrassen al
snel vol.
Zaterdag 24 maart 2012
wordt er een vervolg gege
ven aan deze ‘30 van Zand
voort’. De organisatie zal
dan met alle ervaringen van
nu trachten de route nog
aantrekkelijker te maken.
Een basis voor een jaarlijks
terugkerend evenement is
met deze succesvolle eerste
editie in ieder geval gelegd.
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Matthijs Lievaart overhan
digde wethouder Tates, die
hij tijdens de Landelijke
Kustdagen op Texel had ont
moet, een zelfgetimmerde
plank met de tekst ‘Doe
Mee, Verlos de Zee’. Zijn ini
tiatief, spontaan ontstaan
tijdens een strandwande
ling, wil mensen inspire
ren, enthousiasmeren en

mobiliseren om samen de
kust schoon te maken. Op
diverse plekken langs de
Nederlandse kust staan,
in samenwerking met
Natuurmonumenten en
gemeentes, voornamelijk
in de winter, inmiddels hou
ten kisten, van aangespoeld
hout, waarin de wandelaars
afval kunnen deponeren. Op

zijn website www.verlos
dezee.nl kunt u meer lezen
over dit loffelijke idee.
Al met al kan de organisa
tie trots zijn op een zeer
geslaagde seizoenopening;
nu maar duimen voor vele
mooie stranddagen, waarin
Zandvoort zich op zijn best
kan presenteren.

column

Nepvogel
Telkens als ik terug kom van
vakantie staan mijn planten
er keurig bij, dankzij twee lieve
vriendinnen. Altijd zijn ze pa
raat om de tuin water te ge
ven of uitgebloeide bloemen
weg te knippen. Onmisbaar,
die meiden! Nog een andere
lieverd maait het gras, en goo
chelt met de hogedrukspuit.
Van de kinderen moet ik het
niet hebben. Ze bezitten de
‘groene’vingers van hun vader.
Nada, niets dus. Echtgenoot
is erg handig maar tuinieren
vindt hij een ramp. Zelf mag ik
graag met planten bezig zijn.
Hoewel, vier weken in Spanje
op een flat zonder groen vind
ik ook heerlijk.
Met voor en achter een vijver
ben je altijd spannend bezig.
Zon en water doen lelies en
overige rietsoorten stevig
groeien. Ooit gaan we begin
nen met de voortuin, die moet
simpeler hebben we bedacht.
Met minder groen erin maar
als ik dan de lavendel omhoog
zie schieten, de heerlijke geur
ruik, bijen en vlinders nectar
zie snoepen, dan weet ik het
nog niet. Kun je een haatliefde
verhouding met je tuin heb
ben? Onkruid wieden, snoeien,
water geven. Ik mopper op
de bamboe in de achtertuin.
Jonge scheuten worstelen
zich overal doorheen zelfs het
grasveld is niet veilig. Eigen
schuld, had ik dat woekeren
de monster maar in een grote
kuip moeten zetten. Een kuip
zonder bodem is me verteld.
Maar nu ben ik al veel te laat.
De mussen zijn blij met het
weelderige bamboebos. Met
zijn dertigen (of zijn het er
meer?) maken ze een flinke
herrie. Rustig gekwetter is er
niet meer bij. Trouwens, nooit
geweten dat die schijnbaar
lieve vogeltjes zo een ruzie
kunnen maken. En is het eens
stil in de tuin? Dan kwettert
mijn nepvogel op batterij
dat het een lieve lust is.
Gekregen van mijn lie
ve zwager!! Dankjewel
Hans. Gelukkig zit er
een aan/uitknopje op.
Voor als het echt te gek
wordt!

Lienke Brugman

Politiek verslag

Zandvoortse Courant • nummer 13 • 31 maart 2011

3

Koninginnedag
2011
Op woensdag 6 april kunt u
weer een marktkraam huren voor de

ROMMELMARKT!!!!!
Dit kan in De Krocht vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur.
Prijs per kraam € 20,00.
Let op!! Per persoon kunt u maar één kraam huren.
(maximaal maar 100 kramen beschikbaar)

PARKEREN BIJ OF ACHTER DE
KRAAM IS NIET MOGELIJK!!

Grand Café & Restaurant

Vacatures
LEIDINGGEVENDE
MEDEWERKER BEDIENING FT
Functie eisen

Horeca ervaring
Leidinggevende capaciteiten
Teamplayer
Gastvrij & Servicegericht
In bezit diploma sociale hygiëne

MEDEWERKER BEDIENING

Wij hebben altijd voor u
een leuke weekendaanbieding!
Specialist voor al uw bloemwerken.

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
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Tel.023-5717580

Functie eisen

Horeca ervaring
Gastvrij & Servicegericht

GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS
VOOR 30 APRIL A.S.

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort

Reacties per E-mail: cafeneuf@cafeneuf.nl
Café Neuf Grand Café & Restaurant
Haltestraat 25 2042 LK Zandvoort

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Deze week

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

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

driegangen menu à € 26,50 p.p.:

Eerste- en tweede paasdag 11.00 uur

Romige lente-ui soep
met beenham

PAASEIEREN ZOEKEN

❖

met onze doldwaze paashazen

Lamshaasjes met groene asperges
en een warme knoflooksaus
❖
Vanille ijs met krokante pecannoten
en een caramelsaus
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Daarna om 12.00 uur
een paasbrunch € 17,50 p.p.
kinderen tot 12 jaar € 7,50
Gelieve te reserveren: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Dierenartsenpraktijk

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47
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Met oog en oor
de badplaats door

Martkooplui hebben veel
last van de bouw LDC
De marktkooplui van de woensdag markt op het Zwarte
Veld hebben veel overlast van de bouw in het Louis Davids
Carré (LDC). Vooral het gebrek aan parkeerplaatsen speelt
volgens een woordvoerder een grote rol bij het kelderen van
de omzet tot maar liefst 40%.

De marktkooplui zouden het liefst terug willen naar de oude situatie

“Omdat er zo goed als geen
parkeerplaatsen rondom de
markt zijn en omdat het ver
keer op de Prinsesseweg re
gelmatig lange tijd stilstaat
omdat twee vrachtwagens

of bussen elkaar niet kunnen
passeren, komen er minder
klanten naar de markt. We zijn
nu in overleg met de gemeen
te en die is zeer welwillend te
genover ons. Alleen is de op

lossing van het probleem pas
over circa negen maanden en
zo lang kunnen wij niet wach
ten. Wij pleiten dan ook voor
een andere locatie en heb
ben het Gasthuisplein voor
gesteld”, zegt poelier Hans
die voor de gelegenheid als
woordvoerder optrad.
De wens van het Gasthuis
plein is wel te volgen alleen
zijn daar ook niet genoeg
parkeerplaatsen als alle
marktkramen worden uitge
stald. Wellicht is het gemeen
telijke parkeerterrein op het
De Favaugeplein een betere
optie. Genoeg ruimte en par
keerplaatsen. Bijkomend voor
deel is dat ze daar in de luwte
staan tussen de gebouwen
die dat plein omringen.

Strandpaviljoens moesten eerder dicht
De exploitanten van de strandpaviljoens Mango's en Bruxel-

seizoen en eerdere voorvallen, had Meijer tot deze bestuur-

feest destijds geen evenemen
tenvergunning aangevraagd
en werden aanwijzingen van
handhavers van de gemeente
en de politie niet voldoende
opgevolgd.

Hierdoor moesten beide
strandpaviljoens afgelopen
weekend vervroegd sluiten.
Het was hen verboden om
van vrijdag 25 tot en met zon
dag 27 maart 2011 na 20.00
uur (in plaats van 00.00 uur)
geopend te zijn of bezoekers

Het Horecasanctiebeleid heeft
tot doel om dergelijke normo
verschrijdingen aan te pakken.
“We proberen er met z'n allen
iets moois van te maken, maar
wel binnen redelijke grenzen.
Op naar een mooi strandsei
zoen in 2011”, aldus een bericht
op de gemeentelijke website.

les kregen afgelopen weekend van burgemeester Niek Me-

ijer een sanctie opgelegd. Naar aanleiding van aantasting
van het woon- en leefklimaat aan het eind van het vorige
lijke maatregel uit het Horecasanctiebeleid doen besluiten.

in hun inrichting te laten ver
blijven. Reden hiervoor was
ernstige aantasting van het
woon- en leefklimaat door
het produceren van geluids
overlast tijdens het slotfeest
van het strandseizoen in 2010.
Bovendien was voor het slot

ZANDVOORT SCHOON!? Twee vliegen in één klap
INLEVEREN KCA
Klein Chemisch Afval hoort niet in de vuilnisbak en evenmin bij het grofvuil. De vuilnisman is verplicht om het te laten staan. Het kan gewoon
worden ingeleverd bij winkeliers met een KCA container, elke woensdagmiddag bij de Remise, Kamerlingh Onnesstraat 20 en 6x per jaar bij de
chemokar die in de wijken komt. A.s. zaterdag 2 april staat de Chemokar
op de volgende plekken:
Dirk van den Broek van 09.00 tot 10.00 uur;
Vomar / Pluspunt van 10.10 uur tot 11.00 uur;
Tolweg bij de Glas- en papierbakken van 11.10 tot 12.00 uur.
SCHOONMAKEN GROENBAKKEN
De GFT- rolemmers worden 6x per jaar gratis schoongemaakt door de
gemeente. Komende week is dat weer het geval. Nadat op de ophaaldag
de bak geleegd is wordt die aansluitend schoongemaakt. Let op: er kan
enige tijd zitten tussen het legen en schoonmaken!

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Nieuwe banier

de juiste plaats verwezen.

Zing mee met Gre

Er werd afgelopen week
end niet alleen een nieuw
Zandvoorts lied gelanceerd
maar ook hingen overal in
het dorp en bij de rotondes
nieuwe banieren. De oude
banieren, gemaakt naar
ontwerp van Marianne
Rebel, zijn vervangen voor
die in de Zandvoortse kleu
ren en met het Zandvoortse
gemeentewapen. Het ziet
er fris en vrolijk uit.

Busje komt zo

Tijdens de Circuit Run 2011
zouden de bussen van
Connexxion een andere
route nemen. Zo had de
openbaar vervoersmaat
schappij in een advertentie
vermeld dat lijn 80 vanaf
12.00 uur een tijdelijke be
gin- en eindhalte had nabij
de Oranjestraat/Hogeweg,
een prima voorstel. Echter
had Connexxion vergeten
om bij de normale eindhal
te aan de Louis Davidstraat
een bord te plaatsen dat
de halte verplaatst was.
Hoewel op de bus wach
ten op een bankje in de
zon best lekker is, wil je op
een gegeven moment ook
wel met de bus naar huis.
Behulpzame kunstenaars
van de BuzzzzHalte heb
ben de ‘buswachters’ naar

Nu het Wapen van Zandvoort
aan het Gasthuisplein na
twee jaar gastheerschap is
gesloten, heeft het zang
koor ‘Hoort, zegt het voort’,
onder leiding van Greet v.d.
Berg, een andere locatie op
gezocht voor de maandelijk
se gezellige zangavonden.
Elke tweede vrijdagavond
(15 april) van de maand is bij
café Alex op hetzelfde Gast
huisplein iedereen vanaf
21.00 uur van harte welkom
om mee te komen zingen.
Zegt het voort!

Schoonmaakkriebels

Bent u van plan de kleding
kasten op te ruimen? Gooi
uw kleding, lakens, dekens
gordijnen en schoenen niet
weg maar verzamel ze voor
Sam’s Kledingactie. De op
brengst van de in
gezamelde kleding
komt ten goede
aan noodhulp, we
deropbouw en pre
ventieprojecten van
Cordaid Mensen
in Nood over de
hele wereld. Op vrijdag 8
en zaterdag 9 april kunt
u bij de volgende adres
sen uw goed gesloten
en stevige plastic zakken
kwijt: op 8 april bij Huis in
de Duinen, Huize Bodaan,
Huis in het Kostverloren
en de Agatha kerk tussen
19.00 en 20.00 uur; op 9
april bij de Agathakerk van
10.00 tot 12.00 uur en bij de
Antoniuskerk (Sparrenlaan
Aerdenhout) tussen 11.00
en 12.00 uur.

Taizé dienst

Het lijkt zo simpel gezegd:
geloven is vallen en opstaan.
Maar in de praktijk blijkt
vooral dat opstaan niet een
voudig is. In de Taizé-dienst
van vrijdag 1 april staat in de
Protestantse kerk aan het

Kerkplein het onderwerp
‘vallen en opstaan in het
geloof’ centraal. De dienst
begint om 19.00 uur en de
liturgie is samengesteld
door de Taizé-werkgroep
Zandvoort, een onderdeel
van de Raad van Kerken.
Na het inzingen is de dienst
van 19.30 tot 20.00 uur.
Kom gewoon eens langs
en beleef het Taizé gevoel.

Write now

De schrijfwedstrijd Write
now! is met vijftien voor
ronden in Nederland en
drie in Vlaanderen dé be
langrijkste schrijfwedstrijd
voor jongeren tussen 15 en
24 jaar van het Nederlandse
taalgebied. Een vijfkoppige
deskundige jury koos uit
33 ingezonden korte ver
halen, rapteksten, columns
en gedichten de Haarlemse
Iris Stam als prijswinnaar.
Maar zeker een vermelding
waard is dat naast de eerste
prijs de jury de tweede prijs
toekende aan onze plaats
genoot Peer van Tetterode.

Sunparks nu
echt Center Parcs

Sinds 1 januari jongstle
den is de naam Sunparks
niet meer van toepassing
voor het bungalowpark
in onze woonplaats. Sinds
afgelopen woensdag is de
metamorfose van Sunparks
naar Center Parcs helemaal
definitief. Een bedrijf met
een gigantische hoogwer
ker heeft de gevel, die nog
steeds de naam Sunparks
droeg , omgetoverd in
Center Parcs. Het ziet er
weer vertrouwd uit!
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waterstanden

Opening strandseizoen 2011

het hele jaar geopend
Kom snel langs en ontdek
onze nieuwe avondkaart!
Voor reserveringen bel

023 - 571 57 07
Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl
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Frans en Anne-Lies
Gert en Jennie
Willem en Betty
Maup en Jeanette
Ben en Daniëlle

Hartelijk dank voor alles wat jullie tijdens
onze skivakantie voor mij hebben gedaan.
Ik voelde me echt jarig en heb er van genoten!

Ali Effern

MMX

ITALIAN

RESTAURANT

DRINKS - LUNCH - DINER

Donderdag
7 april...
om 19.00 uur

mannenavond
bij MMX

SURPRISE
3-gangen menu
voor
€ 25,en
SURPRISE
entertainment
s.v.p. vooraf
reserveren

HALTESTRAAT 13 Zandvoort Tel. 023 57 17 523
W: mmx-zandvoort.nl
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Runner's World Zandvoort Circuit Run

Home Holiday
rental service

door Erna Meijer

In het kader van de huidige promotie van Bed & Break-

fastadressen in Zandvoort past een interview met Babette

Last (28) van Home Holiday Rental Service naadloos. Na
vele relevante opleidingen in deze branche is zij twee jaar

geleden met het bedrijf gestart en door de snelle groei
helpt ook haar partner Peter, die bijna zijn opleiding heeft
afgerond, steeds meer mee.

Het is beslist een gat in de
markt ter bevordering van
het toerisme naar ons dorp,
maar ook ter aanvulling van
uw eigen portemonnee een
aanwinst! En dat kan op di
verse manieren, zoals de zeer
ondernemende Babette vol
enthousiasme aangeeft. "U
kunt uw woning verhuren als
u op vakantie gaat of bij tijde
lijke of langdurige leegstand.
Wij bieden u de verhuur aan
van uw eigen pand, met een
goed rendement, zonder de
regels van de huurwet. Een
deel van uw huis verhuren
(zomerhuis, studio) is even
eens mogelijk. Vooral in juli
en augustus en tijdens Pasen,
Pinksteren en de DTM races is
er vaak een beddentekort in
het dorp. Via Home Holiday
kunt u op eenvoudige wijze
‘die ene kamer die u toch
haast nooit gebruikt’ verhu
ren tijdens deze topdagen!”
Ook voor eigenaren van een
al bestaand B&B of pension
heeft zij veel service en voor
delen te bieden. De website
homeholiday.nl biedt zowel
voor de huurders als de ver
huurders veel gebruiksgemak.
Home Holiday, dat samen
werkt met de lokale VVV en
7 dagen per week bereik
baar is, biedt verschillende
servicepakketten aan. Bij
het basispakket verzorgt

u zelf de verhuur van uw
accommodatie(s), maar krijgt
u advies over de prijs, het in
terieur etc. en worden foto's
en teksten voor de website
gemaakt. U verwelkomt zelf
uw gasten, maar de soms
omslachtige correspondentie
vooraf wordt u uit handen
genomen. Bij pakket 2 met
betalingsservice zorgt Home
Holiday tevens voor de fi
nanciële afwikkeling. Ook is
het mogelijk dit pakket uit te
breiden met de sleutelover
dracht indien u zelf niet in de
gelegenheid bent uw gasten
te verwelkomen en kan even
eens de schoonmaak geregeld
worden. Babette: "Bij elk ser
vicepakket ontvangt men een
sleutelhanger, waarmee de
huurder bij bepaalde bedrijven
kan rekenen op een korting
of een leuke attentie. Tevens
ontvangt men per accommo
datie een informatiemap met
daarin alle informatie voor de
huurder, van huisregels tot
uitstapjes. Daarnaast is het
mogelijk een 'ontbijtservice'
(aan huis bezorgd) te regelen".
Kortom: Woont u in Zandvoort
of omstreken en verdient u
graag iets extra's, neem dan
contact op met:
Home Holiday rental service.
Telefoon: 023-8223331,
06-657585949.
www.HomeHoliday.nl
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Op vrijdag 1 april 2011

openen wij de deuren van onze nieuwe winkel met betaalbare,
trendy damesmerken aan de Bennebroekerlaan 47/49a in Bennebroek.
Wij nodigen u van harte uit om

zaterdag 2 april

tussen 17.00 - 20.00 uur onder het genot van een hapje en een drankje
onze nieuwe winkel en collectie te komen bekijken.

Graag tot dan,
ROUTE 26
telefoon: 06 19 29 15 56

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

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.

~ 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

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Deelnemers Culinair Zandvoort bekend
Vorige week zijn de deelnemers van Culinair Zandvoort

2011 via loting bekend geworden. Voor het evenement is

een limiet in verband met de plaatsen die beschikbaar zijn

en er hadden zich meer ondernemers voor aangemeld.
Gillis Kok, uitgever van de Zandvoortse Courant, kreeg de
twijfelachtige eer om de loting te verichten.

Culinair Zandvoort is dit jaar op 24, 25 en 26 juni

Er waren 20 aanmeldingen,
waaronder een aantal nieu
we, voor 16 plaatsen waarvan
er helaas twee dit jaar niet
mee zouden kunnen doen.
Vooraf was het namelijk
duidelijk: wie niet aanwe
zig was bij de loting in café
Alex, werd sowieso niet in de
loting meegenomen, en dat

waren er twee. De andere
twee moesten via de loting
worden bepaald. Als pleister
op de wonde zijn de onder
nemers die uitgeloot werden
volgend jaar vrij van loting en
krijgen dus een zekere plaats
tijdens Culinair Zandvoort
2012. Twee ondernemers wa
ren vrijgesteld van loting in

verband met hun bijzondere
karakter: Chocoladehuis Wil
lemse en de baristo (koffie).

De Zandvoortse makelaars die meededen aan de landelijk

Hieronder vindt u een lijst, in
willekeurige volgorde, met
de deelnemende onderne
mers. Het zijn er meer dan
16 maar dat komt omdat er
een aantal samen gaan en
Sheila’s Broodjes & Internet
en café Alex geen plaats
nodig hebben. Die bedrij
ven zijn al gevestigd op het
Gasthuisplein.

vereniging van makelaars. Echter ook makelaars die daar

Café Anders, strandpavil
joen Azzurro, De Haven van
Zandvoort in samenwer
king met Beach Club Tien,
Chocoladehuis Willemse,
Grieks restaurant Filoxenia,
Hugoos by Chris Kuin, Laurel
& Hardy, Piripi, de Albatros,
Riche aan Zee, ristorante Da
Andrea, Holland Casino, The
Links, Sheila’s Broodjes &
Internet, MMX, Grandcafé XL,
Breeze by Walter, café Koper,
Chin Chin en café Alex.

Geen Kortebaandraverij in 2011
De Kortebaandraverij in Zandvoort, die dit jaar voor 21 juli
op de kalender staat, zal geen doorgang vinden. Dit besluit

is na ampele overwegingen en met pijn in het hart door de

organisatie genomen. De oorzaken die tot deze beslissing
hebben geleid, zijn divers.

Dit jaar zullen er geen paarden de Zeestraat omhoog rennen

Al enkele jaren bestond er be
hoefte aan uitbreiding van het
aantal bestuursleden maar
dat wil maar niet lukken. Het
gebrek werd zelfs groter na
dat de voorzitter vanwege ge
zondheidsproblemen moest
terugtreden.
Ook bij de directe voorberei
dingen en op de koersdag zelf
was er steeds een tekort aan

medewerkers. Daarnaast na
men, door de steeds uitgebrei
dere veiligheidsmaatregelen,
de kosten van de parkoersaf
zetting ieder jaar toe terwijl
de sponsorinkomsten en de
totalisatoromzet terugliepen.
Als gevolg hiervan werd in
2010 verlies geleden en wer
den de, geringe, reserves vrij
wel geheel opgesoupeerd. Dit
alles heeft het bestuur doen

Wisselende reacties open huizen dag

besluiten de komende koers te
schrappen.
Er gloort echter hoop aan de
horizon. Vanwege het belang
van succesvolle evenementen
voor het toerisme, heeft een
groep organisatoren van eve
nementen het initiatief geno
men, in samenwerking met de
gemeente, om te komen tot
de vorming van een ‘sponsor
pot’ waaruit financiële steun
kan worden geboden aan de
belangrijkste evenementen,
waaronder de kortebaandra
verij. Verder wordt er getracht
een poule te vormen van vrij
willigers waarop organisato
ren een beroep kunnen doen
voor assistentie rondom en
tijdens hun evenement.
Gezien deze serieuze voor
nemens is vooralsnog alleen
de kortebaan van dit jaar ge
schrapt. Gehoopt wordt dat de
kortebaantraditie, die inmid
dels al 36 jaar op de agenda
staat, vanaf 2012 kan worden
voortgezet.

open huizen dag melden wisselende reacties. De open huizen route is een initiatief van de NVM, de overkoepelende
niet bij zijn aangesloten doen dan vaak mee.
Eigenwijs makelaar Nick ten
Broeke had 12 panden die
konden worden bezichtigd
en vond de bezoekersaantal
len niet overweldigend. Wel
is er verregaande belang
stelling voor één daarvan.
Makelaar Greeven had daar
entegen een zeer prettige
dag. “Het was heel gezellig
en heel druk, bij een pand
kwamen zelfs 10 bezoekers.
We hebben dan ook goede

zaken gedaan en zelfs 3
panden direct weten te ver
kopen. Ook is er voor drie an
dere panden belangstelling
door middel van een bod dat
is uitgebracht. Veel van de
bezoekers zijn ook nog naar
ons kantoor gekomen met
vragen over bijvoorbeeld
hypotheek en verzekerin
gen”, zegt mede-eigenaar
Timo Greeven, die 39 panden
had opengesteld. Makelaar

Cense & Van Lingen zat er
net tussenin. Jan van Lingen
was redelijk tevreden over
het aantal bezoekers die hij
in de 25 panden mocht ver
welkomen. “Niet zoveel als
vorig jaar maar wel heel se
rieus. We hebben zelfs in de
aanloop naar de open huizen
dag al een aantal panden die
mee zouden doen verkocht
en zijn nu bezig om de lijst
van belangstellenden te
verwerken. Ik ben dus toch
positief over deze open hui
zen dag”, aldus Van Lingen.
De eerstkomende landelijke
open huizen dag wordt in
september/oktober georga
niseerd.

Goed bezochte informatieavond
De inloopavond die door de gemeente georganiseerd werd
om belangstellenden kennis te laten nemen en vragen

te laten stellen over de tweede fase van het Louis Davids

Carré, is goed bezocht. Projectwethouder Wilfred Tates,
projectleider LDC Peter Post, ambtenaren en andere speci-

alisten waren aanwezig om de vragen van belangstellende
bewoners te beantwoorden.
Zoals bekend gaat de tweede
fase van het project LDC op
1 april in als de projectont
wikkelaar de grond die no

dig is gaat bemalen. Daar
is circa zes maanden voor
nodig zodat de bouw van de
parkeergarage en bovenlig

gende appartementen kan
gaan geschieden. Echter, de
algemene tendens onder de
bezoekers was niet bepaald
positief onder de circa 50
personen die naar de aula
van de brede school waren
gekomen. “Ik weet nu nog
niet wat er gaat gebeuren”
en “Ik zou wel op een appar
tement in willen schrijven
maar wat krijg ik dan?”, wa
ren opmerkingen die opgete
kend konden worden.

Logo voor BSO De Boomhut
De buitenschoolse opvang van Pluspunt, De Boomhut,
heeft sinds afgelopen maandag een eigen logo. De leiding
had onder de kinderen die er na school worden opgevan-

gen een wedstrijd uitgeschreven om te komen tot een
nieuw logo.

De winnaars met links Fabienne van Veen

In totaal werden er 35 ont
werpen ingediend. Maandag
was het dan zover, burge
meester Niek Meijer mocht
drie prijzen uitreiken aan
de kinderen die 1, 2 en 3 wa
ren geworden. Uiteindelijk
werd het logo dat de 10-ja
rige Fabienne van Veen had
ontworpen, als nieuwe logo
gekozen. Fabienne, leerlinge
van de Hannie Schaftschool,
kreeg uit handen van de bur
gemeester een tegoedbon
van Intertoys en een mooie
bos bloemen. De tweede
prijs was voor Iboya Wassink
(8) van de Beatrixschool en
de derde prijs voor de 8-ja
rige Zoë Lenstra van de
Nicolaasschool.
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Bloeiende violen
Struiken en
vaste planten

ZANDKORRELS

Voor een goede en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid. 06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................
Iokai SHIATSU therapie
Vitaliseert, ontspant en
werkt diepgaand. Vergoed
door veel zorgverzekeraars.
Zandvoort tel. 023-5427858
www.shiatsis.nl
.........................................................

Inzoomen op Matisse,
Mondriaan en Malevich
Expressie en abstractie
in de schilderkunst
van de 20ste eeuw
Nieuwe cursus in Zandvoort
5, 12 en 19 april
drs Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl

Surf sale
Golfsurfboards,
wetsuits (ook kids), leashes,
skimboards, boardbags,
slippers, kleding,
skateboards, wax en
veel meer. 2 en 3 april,
11.00-17.00 uur,
Oosterparkstraat 27
.........................................................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of
06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Feestje Thuis?
www.goedkoopdrank.nl
OHD Zandvoort
Tel 023-5738777
Ook Tap & Tafel Verhuur

Bemesting voor
gazon en border
Vanaf half april ook
dinsdags weer geopend
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tevens door u in te vullen:

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

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorg
verzekering)
.........................................................
Jawel!
Zondag 10 april
van 12:00 - 16:00 uur
weer de halfjaarlijkse
kinderkledingverkoop
op kdv Pippeloentje!
Zomerkleding, alles nieuw
en van bekende merken.
.........................................................
Racket bespannen?
Dietrich Spanservice
Tel. 06-53618845
Oosterparkstraat 31,
Zandvoort
.......................................................
Pedicure Salon Henny
komt ook bij u thuis. Ont
haren met LHE (Light Heat
Energy). Nu beginnen, in de
zomer klaar. Aanbieding:
per flits € 2. Oksel:
normaal € 28,50 nu € 16,50.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097 of
06-31931940 of 023-5734944
.........................................................
Uw auto kopen of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................
Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in
via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Ruim Kong assortiment
Heeft uw hond een
sterke"bite",z'n energie
kan ie dan het beste op
een KONG kwijt! Spaar uw
portemonnee, een KONG
gaat veel langer mee!
De Dierenwinkel
van Zandvoort
.........................................................
Kforza Interactieve media
Trots sponsor
Zeepkistenrace 2011
www.kforza.com

L. Paap Medische hulpmiddelen, 06-51815360.
o.a.: aangepast bestek,
aangepaste drinkbekers,
borden en randen, slabben,
aangepaste snijplank,
inschenkhulpen, openers
.........................................................
Proplan en hill's koopjes
Voor alle "topmerken"
voor een hele lage prijs...
gaat u naar uw eigen
koopjesparadijs. De die
renwinkel van Zandvoort,
tis even lopen, maar wel
iedere zondag open!
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Gevraagd: jonge dames
voor erotiek.
€ 100 p.u. Discr. verz.
Tel. 06-10572642
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
In de Bijbel staat: Ik ben
God, de Ontzagwekkende.
Leef in verbondenheid met
mij, leid een onberispelijk
leven (Genesis 17:1b). Info:
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
(Reis)benches
altijd op voorraad!
Op reis met uw huisdier?
Van deense dog tot ham
ster, met het vliegtuig of in
de hand, de Dierenwinkel
van Zandvoort heeft
ze altijd staan in het
pand! Zondag's open!
.........................................................
Ben je verdrietig?
Is je AH Voetbalboek
nog niet vol? Bel mij dan!
ik heb veel dubbele.
Marion Begheijn, 5717165
.........................................................
Schilder heeft tijd
voor al uw werk, bin
nen en buiten. Tel. 0235719800 of 06-48335655

C U L T U U R
Burgemeesters met een eigen wapen
Zandvoort hun ambt heb
ben uitgevoerd. Het is onbe
kend waarom alleen maar
de wapens van burgemees
ter Van Alphen, Van Fenema
en Nawijn in het raam ge
plaatst zijn. Mogelijk had
den de andere burgemees
ters geen wapens? Ook de
glazenier van het totale
glas-in-loodraam is niet
bekend, wel staat in het
gebrandschilderde wapen
van burgemeester Nawijn
de signatuur te lezen van
atelier Schmit Haarlem.

Glas in lood
atelier Schmit

Het atelier is in de Wolstraat

te Haarlem gevestigd en
de kennis is, net als het
atelier Bogtman die recen
telijk gestopt is, van vader
op zoon overgedragen. De
eerste generatie Schmit
zette de zaak in 1935 op.
Zoon Kees nam het be
drijf in de jaren vijftig over
en sinds een aantal jaren
vertegenwoordigt diens
zoon Michiel de huidige
generatie. In Zandvoort
zijn er nog meer glas-inloodramen gemaakt door
glazenier Schmit. Meestal
staat zijn signatuur rechts
onderaan in het gebrand
schilderde gedeelte van
een raam.

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

Hoera, de BuzzzzHalte is jarig!
Het bijzondere BKZandvoort-project ‘galerie de BuzzzzHalte’
bestaat één jaar. Afgelopen weekend was iedereen uitgenodigd om het glas te heffen op een kunstzinnige verlenging
van de kleinste galerie van Zandvoort.

busrestauratie aan de Louis
Davidstraat. Het tijdelijke ka
rakter van de galerie hangt
af van de toekomstige LDCbouwplannen. In ieder geval
is de gemeentelijke toezeg
ging tot en met augustus dit
jaar. De kunstenaars hopen
natuurlijk op enkele maan
den verlenging maar of dat
er in zit is nog de grote vraag.
Om de succesformule van
de galerie voort te zetten is
men druk op zoek naar een
andere geschikte locatie.

Serviesgoed gezocht
Of de BuzzzzHalte ook tijdens KunstKracht 12 in oktober nog bestaat
is nog niet duidelijk

tekst en foto Nel Kerkman

Na de sluiting van de galerie
onder het Strandhotel aan
de Boulevard Paulus Loot,

zochten de BKZandvoortleden naar een nieuw on
derkomen. Na lang zoeken
werd er een tijdelijke ruimte
gevonden in de leegstaande

Om het eenjarig bestaan
van de BuzzzzHalte te vie
ren, zijn de kunstenaars op
zoek naar kleurig servies
goed zoals kopjes, borden
maar ook kapotte tegels en
spiegels zijn welkom. Van
de ingebrachte voorwerpen
gaan ze een groot kunst

Solo-expositie
‘Bezield schilderen’
De buitengewone en kleurrijke olieverfschilderijen van
kunstenaar Rita Bakhuijsen zijn van 2 april tot en met 30
mei tentoongesteld in Coenraad Art Gallery te Zandvoort.
Bakhuijsen vertegenwoordigde Nederland met haar kunst
op de Biënnale van Florence in 2009.

Sporen uit het verleden

Vorige week stond de
uitleg over het wapen
van Zandvoort in de ru
briek. Echter de foto die
getoond werd, was het
glas-in-loodraam van
de oude B&W kamer
en niet het raam uit de
raadszaal. Om het grote
glas-in-loodraam van de
oude B&W kamer beter te
bekijken zijn de wapens
uit de foto gesneden.
Bovenin het raam zijn de
gebrandschilderde wa
pens van Zandvoort en
Noord-Holland aange
bracht. Beneden zijn de
wapens toegevoegd van
drie burgemeesters die in
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object maken dat tijdens
‘Kunstkracht 12’ op 1 en 2
oktober aanstaande ergens
in het centrum geëxposeerd
wordt.

Maandexpositie

De expositie in de Buzzzz
Halte wordt maandelijks
gewisseld. Vanaf komend
weekend tot eind april expo
seren keramiste Elke Sijtsma
met haar stilistische dierfi
guren, Annemarie Sybrandy
met haar eigenzinnige mo
zaïek kunsten, toont Ton
Timmermans zijn schilderij
en en kunstobjecten en van
Herbert Willems hangen er
zijn kleurrijke olieverfschilde
rijen. Galerie de BuzzzzHalte
is ieder weekend open van
13.00 tot 17.00 uur. Daar kunt
u ook uw serviesgoed en
andere kleurrijke aardewerk
voorwerpen afgeven.

Rita Bakhuijs (1950) is gebo
ren in Amsterdam en woont
nu in Alphen a/d Rijn. Ze is
in 2003 met het introduc
tiejaar op de Koninklijke
Academie in Den Haag be
gonnen. Daarna heeft ze
haar 5-jarige vakopleiding op
de kunstacademie Leiden/
Haarlem met een diploma
afgerond. Bakhuijs
schildert haar werk
naar de werkelijkheid.
De onderwerpen
zijn (zelf)portretten,
mens, dier en land
schappen. Vooral
portretschilderen
vindt zij een uitda
ging. Bakhuijs ex
poseert regelma
tig en heeft een
aantal vermel
dingen in diverse
kunstboeken.
Haar kunstwer
ken hebben haar
een serieuze kunstprijs en

een aantal nominaties op
geleverd. Werken die zeker
het bekijken waard zijn!
De solo-expositie is te zien
in Coenraad Art Gallery,
Noorderstraat 1, 2042 KK
Zandvoort. Openingstijden:
dinsdag tot en met zondag
van 13.00 uur tot 18.00 uur.

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

DAK – LOOD – EN ZINKWERK

Bitumineuze dakbedekkingen
Pannen daken
Shingle daken
Zinken en koperen daken
Dakterrassen
Dakisolatie

Goot vernieuwing en reparatie
Koper en zinkwerk
Loodwerkzaamheden
Hemelwater afvoeren
Stormschade en onderhoud

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand april voor Pashouders:

Mager Rundergehakt
Kilo € 5,95

Bekroonde boerenkaas
van Sjaak Mulder
romig pikant/10 maanden gerijpt
nu 500 gram van € 7,95 voor € 5,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

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

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

Voor Pashouders
10% korting
op ons kippotje

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

NIEUW BINNEN
BADMODE 2011

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie zijde bloemen
binnen hebben?

o.a. Lingadore en Seafolly.
Op vertoon van ZandvoortPas

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

10% korting!!!

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
for shoes

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Tel. 023 571 44 10

10% korting
op tijdschriften

10% korting op onze nieuwe collectie
voor pashouders
Haltestraat 17 B, T 023-5730240

www.blitzkickers.nl
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand april

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

Aanbieding voor
de maand april:

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Een maand lang gratis
zachte contactlenzen uitproberen
inclusief gratis vloeistof!!!

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand april:
10% korting op grastapijt
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Onel brengt de winkel bij u thuis!

Jarenlang hebben wij

een prachtige tijd gehad in onze
winkel maar met ingang van
1 april sluiten wij onze deuren.
Wij willen
iedereen
bedanken
voor de leuke
en vooral
gezellige tijden
en hopen u in
de toekomst
verder weer van
dienst te kunnen
zijn met ons
nieuwe bedrijf.

Ed & Ria Onel

OP DIT MOMENT LEVEREN WIJ:

t
Verhuisberich

3
3
3

Zéér uitgebreid assortiment
Makkelijk on-line uw offerte berekenen
Kies voor service aan huis of 20% korting

gordijnen
vouwgordijnen
plissé gordijnen
duette gordijnen
rolgordijnen
duo rolgordijnen
paneelgordijnen

ook: tapijt - vinyl - laminaat - pvc stroken

W W W . O N E L W I N D O W D R E S S I N G S . N L
N I J V E R H E I D S W E G 2 7 B - 6 ––– 2 0 3 1 C N

HAARLEM

––– T + 3 1 ( 0 ) 2 3 5 3 2 2 0 1 0

Moerenburg krijgt een nieuwe look!
Vanwege de verbouwing zijn wij tijdelijk gehuisvest op Raadhuisplein 3

Vanaf nu: altijd 10% kassakorting
op alle geuren en cosmetica

14

houten jaloezieën
shutters
woodblinds
washi producten
velux producten
horizontale jaloezieën
verticale jaloezieën
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Dorpsgenoten

Gemeente pakt vervuilde
winkelstraten aan
door Nel Kerkman

Silvester de Ruig
Zandvoorter Silvester de Ruig was één van
de drie finalisten in de Grolsch Column Contest. Deze wedstrijd is een initiatief van de
Nieuwe Revu en bierbrouwer Grolsch en
heeft als doel om aspirant-columnisten een
podium te bieden. De opdracht aan de deelnemers was: stuur een column in waarin
geproost wordt op eigenzinnige mensen,
meningen of gebeurtenissen.
De animo bleek zeer groot! De vakjury koos uit
700 inzendingen de drie beste columns waar
onder die van Silvester de Ruig. Hoewel hij net
niet als nummer 1 werd gekozen met zijn co
lumn ‘Op de slechtste bokser van Amsterdam’
wil ik hem graag aan u voorstellen.

Via Facebook

zijn schrijfstijl stak Silvester met kop en schou
ders uit boven de andere inzenders en ontving
van de vakjury en het publiek hoge cijfers. “Op
zich vind ik het al geweldig dat ik bij de beste
drie hoor. Vooral omdat de beoordeling is ge
daan door een aantal bekende schrijvers. En
wie weet gaat het schrijversballetje nu rollen”,
relativeert hij.

De gemeente heeft een start gemaakt om door middel
van hoge druk stoom de voornaamste winkelstraten in

het centrum er weer fris uit te laten zien. Vooral de zwarte

plekken met kauwgomresten en aangekoekt vet en suiker
van patat en frisdrank worden onder handen genomen.

Boeken- en filmfanaat

“Ik heb de schrijversvakschool gedaan en ik ben
al wat jaartjes bezig om een roman te schrij
ven, die door allerlei dagelijkse bezigheden
nog niet af is. Tevens geeft schrijven mij een
stukje rust in het jachtige bestaan waarin we
leven. Verder organiseer ik met een vakdocente
schrijfweken in de Eifel met slaapkamers geïn
spireerd op literaire werken. We hebben daar
ook een eigen bioscoop. Dat gaf de doorslag
om voor deze locatie te kiezen, aange
zien ik, naast dat ik van boeken
houd, ook een grote lief
hebber ben van film. De
retraite is een ruim
aanbod, 4 tot 6 keer
per jaar, geworden
van compleet
verzorgde dagen
met intensieve
individuele be
geleiding op een
prachtige locatie”,
vertelt hij over één
van zijn passies.

Op een zonnige middag ben ik te gast bij
Silvester en zit, na 64 treden trap
lopen, uit te puffen op zijn bal
kon en geniet ondertussen
van het mooie strandpa
norama. Ik ben nu een
maal nieuwsgierig van
aard en wil graag we
ten waarom hij heeft
mee gedaan aan de
schrijfwedstrijd. “Op
Facebook stond de
wedstrijd vermeld en
als schrijffanaat besloot
ik om mee te doen. Er wa
ren een paar criteria waar je
aan moest voldoen. Dat was het
Vitaliteitscoach
Silvester de Ruig
aantal woorden, 450, je moest de ei
In zijn dagelijks leven is Silvester
genzinnigheid weergeven en beginnen met de
vitaliteitscoach (leefstijlspecialist) die de
woorden ‘Op de….’. De column over de bokser
klant met voeding, beweging en emotiema
schoot vrij snel in mijn hoofd en kwam zonder
nagement in balans brengt, uiteraard afhan
haperen op het papier. En omdat ik vroeger zelf
kelijk van de wens van de klant. De adviezen
kickbokser ben geweest en vaak naar gala’s
zijn praktisch en concreet en zijn volgens de
ging was de materie voor mij niet onbekend.” laatste wetenschappelijke inzichten, zo staat
te lezen op zijn website www.vitaalaanzee.nl.
Op de slechtste bokser
“Het is fijn om mensen met onderbouwde ad
De column gaat over een bokser die nog
viezen te kunnen coachen in hun proces naar
nooit gewonnen heeft en zich daar ook niet
meer vitaliteit. In feite worden ze gelukkiger”,
mee bezig houdt. Ondanks gekneusde rib
zegt hij. Daarnaast geeft hij les aan mensen in
ben, vele geplette neuzen plus blauwe ogen
diverse sportscholen en fitnesscentra.
geniet Sjakie van elke verloren partij. Volgens
Betonnen Sjakie zijn er winnaars genoeg! Hij
Zo te horen is Silvester een actief persoon die
was de slechtste bokser van Amsterdam met
als geboren Haarlemmer al zes jaar rust en
nul maal winst, nul draws en 61 verliespartijen.
ruimte vindt in Zandvoort. Bij het afscheid
In zijn column beschrijft Silvester de hoofd
spreken we af dat ik de recensie van zijn eer
persoon zeer beeldend “een blok beton met
ste roman mag doen maar wel met een stok
een motoriek van een houthakker, stijf als een
achter de deur: de roman moet tussen nu en
hark, te korte armen en met een grijns van
een jaar af zijn! En volgens mij… gaat hem dat
bloemkooloor tot bloemkooloor”. Mede door
beslist lukken.

Wethouder Andor Sandbergen (r) en Gert van Kuijk in de
stratenveger

De gemeente heeft daarvoor
een firma in de hand geno
men die de beschikking heeft
over een machine die stoom
van 140°C. kan produceren.
Daarmee wordt onder hoge
druk de kauwgom en an
dere kleverige stoffen zacht

gemaakt waarna een zuiger
de restanten opzuigt. “De
poriën van de stenen wor
den nu schoon gemaakt en
dat is het belangrijkste. We
beginnen met de Kerkstraat
en doen vervolgens het
Raadhuisplein en de Grote

Krocht. Volgend voorjaar is
de Haltestraat aan de beurt”,
zegt Peter den Boer van de
gemeente. Hij wijst erop
dat het wel een arbeidsin
tensief project is en dus de
nodige euro’s gaat kosten.
“Maar dan is het centrum
straks weer helemaal tiptop
in orde”, zegt hij. De plek
ken vuil en aangekoekt vet
rondom de visverkopers op
de boulevards worden veel
frequenter schoongemaakt
en komen in de loop van het
seizoen weer in aanmerking
voor een schoonmaakbeurt.
Wethouder Andor Sandber
gen en de voorzitter van de
Onde rn emersvereniging
Zandvoort (OVZ), Gert van
Kuijk, kregen de eer om offi
cieel het startschot te geven
voor deze schoonmaakactie,
die door de gemeente en
OVZ is geïnitieerd.

Met loze brandmeldingen is niemand blij
Hotel Keur aan de Zeestraat heeft in heel 2010 geen en-

kele loze automatische brandmelding gehad. Om die reden
hebben de eigenaren van het hotel vorige week vrijdag

het eerste symbolische bord ‘Terugdringen ongewenste

meldingen’ ontvangen uit handen van burgemeester Niek
Meijer en Sander Boon van de brandweer.

hele gebouw moet ontruimd
worden totdat vaststaat of
er sprake is van brand, en de
brandweer is door de uitruk
niet beschikbaar voor even
tuele andere calamiteiten.
Tevens hangt er aan iedere
inzet een prijskaartje.

Terugdringen

De eigenaren van hotel Keur worden beloond door de burgemeester

Pensions en hotels in Zand
voort hebben een verplichte
brandmeldingsinstallatie die
direct in verbinding staat met
de regionale alarmcentrale.
Als er in zo een gebouw een
rookmelder wordt geacti
veerd, geeft het systeem hier
automatisch een melding
van aan de alarmcentrale,

die vervolgens de brandweer
alarmeert. Helaas komt het
nogal eens voor dat er een
rookmelder ‘afgaat’ zonder
dat er brand is.

Ongewenst
voor iedereen

Zo een loze melding is iets
waar niemand blij mee is. Het

De gemeente en brand
weer willen het aantal loze
brandmeldingen van pensi
ons en hotels daarom graag
terugdringen. Bij elke auto
matische melding rijdt de
brandweer toch door (zon
der zwaailichten en sirenes).
Zij onderzoeken ter plekke
of het een loze melding is
en geven voorlichting over
het voorkomen van de even
tuele oorzaken. Als er van
een bepaald adres veel loze
meldingen komen, wordt de
eigenaar/gebruiker uitgeno
digd voor een gesprek. Als
dat niets oplevert, kan het
bedrijf een waarschuwing
krijgen en uiteindelijk zelfs
een boete.
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Yogi Beer
Yogi is de meest beruchte deug
niet van Jellystone Park. Samen
met zijn trouwe vriendje en
partner-in-crime Boo Boo
smeedt hij snode plannetjes
om de gevulde picknickmanden
van de parkbezoekers te stelen.
Om uit de handen van boze
kampeerders te blijven en ook
nog zijn aartsvijand Ranger
Smith te ontlopen, kan Yogi
gelukkig altijd vertrouwen
op zijn scherpe grappen en
vliegensvlugge voeten. Yogi en Boo Boo krijgen met
grotere problemen te maken dan ze ooit hebben gehad: sa
men met Ranger Smith moeten ze een manier zoeken om
hun geliefde park van de ondergang te redden. Yogi komt
voor de grootste uitdaging van zijn leven te staan en moet
bewijzen dat hij echt 'slimmer dan de rest' is.

radio + tv

Radioindeling vanaf
1 maart 2011 van ZFM
Zondag
08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Maandag
08.00
11.00
12.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Countrytraxx
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you
Golden ZFM(H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur
Zandvoort op Zaterdag(H)
In Zandvoortse Zaken
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Tussen Eb en Vloed

Dinsdag

08.00 uur Zondag in Kennemerland(H)
11.00 uur Zantvoort uit Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
18.00 uur ZFM in de avond
19.00 uur In Zandvoortse Zaken(H)
20.00 uur ZFM Jazz(H)
22.00 uur Tussen Eb en vloed
20.00 uur Gemeenteraadsvergadering
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag

08.00
09.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM in de ochtend
De Watertoren
Inspiratieradio(H)
Muziekboulevard
De Vinyljaren
Muziekboulevard
Zpower
Country tracks
Flexx radio

20.00 uur De Hoop radio
21.00 uur Peaceful Radio(H)
23.00 uur Tussen Eb en Vloed

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdag
08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zaterdag
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Goedenmorgen Zandvoort(H)
De Watertoren
Muziekboulevard
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed
ZFM Jazz (H)
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je Weekend in
Vrijdagavond live
Sea It
Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Oud Zandvoort
Zandvoort uit Zandvoort
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

Groeizaam weer
en zaterdag warm
Met wat geluk is het in het aanstaande weekend even
bijna zomer en beleven we een eerste echte lentevleug

in Zandvoort en aangrenzende gebieden. Vaak is er
sprake van een thermisch klapstuk tijdens de eerste

fase van april en dan kan het kwik pardoes de 20 graden overstijgen.

Zo’n aprilse warmteopris
ping duurt vrijwel altijd
kort en maximaal een
dag of twee. Tot die tijd
merken we al dat er een
weersverandering aan zet
is. Op woensdag en ook op
donderdag was het zon
nige karakter van het weer
al goeddeels verdwenen
en viel er zelfs enige tijd
regen; een schaars artikel
deze maartmaand, want
de maand komt uit bij de
allerdroogste maartmaan
den van de afgelopen hon
derd jaar.
Het weer heeft een groei
zaam karakter gekregen en
dat is natuurlijk voorspoe
dig voor de planten, maar
tegelijkertijd komt ook het
onvermijdelijke onkruid
weer op. De nachtvorst (af
gelopen maandagochtend
nog tot bijna -10 graden
vlak boven de duingrond)
is nu geheel verdwenen
en de nachttemperaturen
komen zelfs amper meer
beneden de 10 graden tot
in het weekend.
De (nogal stevige) wind
waait de komende dagen
uit het zuidwesten en voert

Do.

dus zachte lucht aan met
zo nu en dan wat regensto
ringen. Op vrijdag komt er
weer meer zon en stijgt het
kwik waarschijnlijk al tot
om en nabij de 15 graden.
Het vervolg is dus roos
kleurig met een zeer waar
schijnlijke toptemperatuur
op zaterdag. In onze omge
ving zijn plafonds tot mis
schien wel 22 graden haal
baar, mits de wind volledig
aflandig blijft en zeker als
de zon ook goed meewerkt.
Het luistert wel nauw,
zeker in deze tijd van het
jaar. Er zijn vergelijkbare
situaties bekend waarop
het geen 20 graden werd,
maar een schamele 10-12
graden slechts. Een re
gengebied hoeft maar 50
kilometer meer naar het
westen te komen en dan
is het bewolkt met wat
lichte regen en blijft het
uitgesproken kil.
Zondag al is het weer onge
veer een jas koeler dan op
zaterdag. Meer weerinfo op
www.weerprimeur.nl.
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Max

14

17

18-22

15-16

Min

9

10

10

9

Zon

20%

60%

85%

60%

Neerslag

70%

25%

20%

55%

zw. 4-5

zw. 4-6

zzw. 4-5

zw. 4

Wind
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Column

‘Goud verdienen’
Je voelt bij binnenkomst direct de warme sfeer, in zowel de winkel als in

de harten van de eigenaren, Carmen en Frits Beelen. Sinds 1991 zijn zij de

bikkels die woonwinkel De Bode in de Kerkstraat op de kaart hebben gezet.
Naast samen praten over optimisme, gedreven inzet, anders durven zijn

en sociale contacten, lachen we om grappige anekdotes over werksituaties
en we zetten bruikbare tips voor jonge startende ondernemers op een rij.
door Mandy Schoorl

Carmen steekt van wal. Een antiekzaak, een routier in
Brabant (een chauffeurscafé), en een bruidszaak waren De
Bode al voor. Carmen en Frits weten als geen ander hoe een
zaak te runnen. Passie uitstralen, servicegericht zijn, uren
maken, je onderscheiden van een ander, doorzetten, (op tijd)
inspringen op de wens van de consument, meegaan in de
economie en creativiteit ontplooien, daarin ligt de kracht
van ondernemerschap volgens haar. En denk niet dat het
makkelijker is dan bij een baas werken. De klassieke fout die
jonge ondernemers kunnen maken is denken: “Ik begin wat
en ga meteen goud verdienen!” Wel enigszins logisch, want
je bent enthousiast. Maar de omzet hoger inschatten dan
op papier staat, daar wordt geen enkel mens rijk van. Vanuit
optimisme teveel inkopen, dat is er ook eentje om voor op
te passen. En het kosten/baten-plaatje goed in de gaten
houden. Niet teveel van elkaar afkijken, durf je eigen koers
te varen. En wees vooral aardig tegen mensen. Geef ze een
gevoel waarvoor ze graag terug willen komen.

IS
PICTURE TH

Carmen v
a

n De Bod

e

Als je 19 jaar dezelfde zaak runt schat je soms weleens iets
verkeerd in, aan de andere kant geniet je van de energie die
complimenten je geven. En heb je lol. Lol om Peter, een badho
tel gast, die bijna iedere week een klein fotolijstje komt kopen
en daar door Carmen een klein meegebracht uitgeknipt plaatje
of kledinglabeltje in laat zetten. Of de grote groep Hells Angels
die ooit door het messenassortiment in de etalage naar bin
nen werden getrokken en wat bevreemd om zich heen keken
toen ze een zomers uitziend lieflijk roze wereld binnen stapten
(uitstalling van dat moment). Of de geluksbandjes die een
klein jongetje had gekocht en die met een gebroken pols in het
ziekenhuis kwam en het uitschreeuwde toen ze zijn bandjes
wilden doorknippen. Dat mocht niet want dan kwamen z’n
wensen niet meer uit! Hoe aandoenlijk.
Zandvoort zou top moeten zijn voor winkels met een eigen
identiteit, helemaal omdat je die in de grote steden minder
hebt. Dat zou enorm goed zijn voor Zandvoort. Dat mensen
juist daarvoor hier naartoe komen en bij binnenkomst denken:
wauw, dit is apart, dat hebben ze nergens anders!

Foto & tekst: Maxim Roos

Durf

Waarom heeft de één zijn passie al in zich als hij kleuter is
en komt de ander het pas te weten op zijn veertigste? Na
mijn studie wist ik niet goed wat ik wilde. Een uitdaging om
een jaar als au-pair naar Amerika te gaan kruiste mijn pad.
Waarom ik het ben aangegaan? Vanwege de durf, de taal
en het avontuur. En vanwege trots, ervaringen opdoen, het
ontmoeten van verschillende mensen en het delen van belevenissen. De ouders die het wel en wee van hun kinderen
aan mij toevertrouwden. Het bedenken van oplossingen
voor problemen, en de ervaring om die stap alleen te zetten. Met mijn daar behaalde rijbewijs op zak kon ik wat
van Amerika gaan zien. Intimi die langskwamen, liet ik het
beroemde New York zien. Van het steeds wisselende decor
van ‘Rockefeller Center’ tot het prachtig groene ‘Central
Parc’. En van musical walhalla ‘Broadway’ tot de achterstandswijken van ‘The Bronx’.
Ik ontmoette sterren in de ‘scrap’ bar van New York en werd
op straat zomaar door een ‘filmdirector’ gevraagd om mee
te spelen in de documentaire ‘Life after death’ over Marilyn
Monroe. Creatieve manieren bedenken om extra geld te
verdienen werd een uitdaging en voor ik het wist had ik
meerdere oppasbaantjes in riante tuinhuizen van welgestelde gezinnen.
Zelfstandigheid is wat ik kreeg. Want hoe maak je vrienden
in een land waarin je nog geen supermarkt kent? Hoe vind
je de leukste uitgaansgelegenheden en hoe kom je binnen
(ik was nog geen 21 jaar)? Hoe kom je rond met je geld? Hoe
ga je ontdekken? Ja, dan spreek ik over 18 jaar geleden, toen
de computer nog een grote zware box was, toen er nog geen
ingenieuze zoeksites bestonden, de mail nog onbekend was
bij het grote publiek, en ik voor het eerst een ‘microwave’
onder ogen kreeg. Gut, ik klink ineens zo jong niet meer.

Get Out!
Fuerza Bruta, De Overkant te
Amsterdam in april en mei.
Van werelden waar de performers door muren rennen en moeten
worstelen om elkaar te vinden in een chaos van bewegende zeilen,
tot een spectaculaire waterwereld die letterlijk boven de hoofden
van het publiek hangt. Fuerza Bruta betrekt je in de actie en laat je
springen en dansen terwijl de ene na de andere adembenemende
scène zich boven, voor en tussen het publiek afspeelt. Dit is niet
zomaar een voorstelling, dit is een wanzinnige beleving die je nooit
meer zal vergeten. Kijk voor meer info op www.fuerza-bruta.com
Jiskefet, HMH Amsterdam
Jiskefet is een humoristische, absurdistische tv-serie, die nu op tournee gaat in Nederland. De Lullo's zullen gezamelijk de grondvesten
van het theater doen schudden. Ditmaal wordt een reeks voorstellingen opgehangen aan de karakters van Debiteuren/Crediteuren. De
acts zijn speciaal voor deze musical ontwikkeld en zijn nooit eerder
vertoond. Ze zijn te zien van vrijdag 2 april tot en met dinsdag 5 april
en tickets zijn te verkrijgen op www.pepetickets.nl

M e t d it le k k e re w e e r v in d t d e k a t h e t d e h o o g s t e t ijd
o m m e t d e h a m s t e r b u it e n h e t h o k t e s p e le n ...

Early hardstyle scene, Patronaat te Haarlem
Line-up: Pavo, D.Fury, Brothers in arms en Ken Base. Deze DJ's draaien
de beste hardstyle op zaterdag 9 april en tickets zijn te verkrijgen
op www.partonaat.nl
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De oplossing staat elders op deze pagina
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Suzanne Greven, beiden al
vier keer deelnemer, kregen
van hoofdredacteur Olivier
Heimel een iPad voor de
prachtige ereboog van rode
posters waarmee ze hun wo
ning aan de Van Speijkstraat
hadden versierd.

Dankzij deze ereboog won de
familie Greeven een iPad

Oplossing Breinbreker
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Oplossing Kakuro
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kookrubriek
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Het resultaat mocht er
zijn: de deelnemers aan
de 12-kilometerwedstrijd
liepen langs een zee van
rode flitsen. En het groot
ste hardloopmagazine van
Nederland en België hield
zich aan de belofte. Timo en

5

Bereiding:

Groene asperges over de lengte in vieren snijden en even kort blancheren in kokend
water. De witte asperges met de dunschiller verder in de lengte dunne plakjes snijden en
dan julienne reepjes snijden. Vervolgens mengen met de groene asperges en een beetje
rucola. De zalm tot tartaar hakken en mengen met sjalotje, bieslook, scheutje olijfolie
en peper en zout. Doe de zalmtartaar in een vormpje, even aanduwen en in de koelkast
zetten. Aspergesoep even licht verwarmen en op smaak brengen. Gelatine toevoegen en
in koelkast aflaten koelen wanneer het mengsel gaat stollen. Op het tartaartje gieten,
reepjes tomaat erin duwen en terug in de koelkast zetten. Aspergesalade aanmaken
met citroensap, olijfolie en peper en zout. De eitjes pocheren en het bord opmaken.

lendst en ludiekst langs de route had geplaatst.

2

Voorbereiding:

Asperges schillen, bieslook fijn knippen, tomaat in reepjes snijden, mayonaise mengen
met citroensap, gelatine weken in koud water.

beloofde een iPad aan de bewoner die de posters het opval-

12 9\26 9

olijfolie,
peper en zout,
125 ml. aspergesoep,
1 tot 2 blaadjes witte
gelatine (dr. Oetker),
1 ontvelde tomaat.

Runner’s World, wilde de straten helemaal rood kleuren en

		

100 gr. verse zalmfilet
per persoon,
1 sjalotje, gesnipperd,
geraspte schil en het sap
van een citroen,
bieslook naar smaak,

2 groene asperges
per persoon,
2 witte asperges
per persoon,
wat rucola,
4 eieren,
mayonaise,

falt!’ stond erop. Hoofdsponsor van de voorjaarsklassieker,

4

Benodigdheden:

afgelopen zondag een rode poster in de bus; ‘Kick Some as-

8

Het is weer lente en dus tijd voor asperges en al het lekkers dat er zo goed bij combineert.
Dit recept zou zo maar eens een zeer smakelijk voorgerecht kunnen zijn voor uw paasmenu.
Rekent u dan wel op wat minder vlees of vis voor het hoofdgerecht omdat
het een nogal ‘vullend’ gerecht is.

Zandvoort Circuit Run woont, kreeg voor de wedstrijd van

1

Zou een voorgerecht kunnen zijn bij een paasmenu

Iedereen die langs het parcours van de Runner’s World

3

Tartaartje van zalm met een salade
van asperges en gepocheerd ei

5

Recept

11

Recept

stamppot met lekkere jus.
Uiteraard ontbrak een ge
haktbal en een stukje Hema
worst, gesponsord door de
Hema, niet. De meest gehoor
de opmerking was:“Diegenen
die er niet zijn, weten niet wat
ze hebben gemist.”

Een iPad voor de leukst versierde woning

6

Kook eens anders

5

De oplossing staat elders op deze pagina

De bewoners van het huis en
de aanleunwoningen konden
zich aanmelden. De animo
om te komen was niet heel
groot, 26 gegadigden werden
met een drankje ontvangen.
Zij hebben met volle teugen
genoten van drie soorten
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De HiK bewoners laten zich de stamppot van Harocamo
goed smaken
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HJ

Mede door een wat jongere
bewonerscommissie van
het huis, wordt er in samen
werking met de vrijwilligers
wel vaker iets gedaan in het
HiK. Twee keer per week een
koffieochtend, bingomidda
gen, koersbal op de woens
dagmiddag, op de donder
dagmiddag sjoelen en af
en toe zijn er optredens van
artiesten. De bewoners van
de aanleunwoningen zijn
daarbij vaak de grote afwe
zigen. In ieder geval hebben
de aanwezigen genoten en
kijken alweer uit naar een
volgende gebeurtenis, waar
bij iedereen zeker wordt
aangeraden eens te komen.
En hebt u eens geen zin om
zelf te koken? Het dagelijks
wisselende seniorenmenu
is te bestellen bij Harocamo
(023-5712102) en wordt zowel
’s middags als ’s avonds aan
huis bezorgd.
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De vrijwilligers van het Huis in het Kostverloren (HiK) hebben goede ervaringen opgedaan met het kerstdiner dat verzorgd werd door brasserie/restaurant Harocamo en vonden
dat voor herhaling vatbaar. Zij zochten contact met Robert
en Sandra ten Broeke waarna werd besloten om de bewoners een stamppotavond aan te bieden.
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

Stamppotavond in het
Huis in het Kostverloren
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Zandvoortse fauna, deel 5

Zwart-witte meerkoet is een kleurrijk type
rige maand, liep een van de demonstranten met een bord

met een foto van een ree erop. Worden herten en reeën
vaak verward, nog veel erger is het gesteld met de meerkoet en de waterhoen. Beiden zijn zwarte watervogels met

een voorhoofdsschild, de een wit, de ander rood. Maar wie
is nou wie?

De meerkoet | Foto: Jolanda Meier-Koning

Wel, die met het rode voor
hoofdsschild en de witte
streepjes aan zijn vleugels
en staart, dat is de water
hoen. De meerkoet is vol
ledig zwart, met een wit
voorhoofd en snavel. Jonge
meerkoetjes hebben echter
tijdelijk ook een rode kop,
wat alleen maar bijdraagt
aan de verwarring.
Omdat een meerkoet veel
voorkomt, van Europa
tot Afrika en van Azië tot
Australië, is er relatief wei
nig interesse in hem. De
mens heeft altijd meer aan
dacht voor het afwijkende
dan voor het gewone. De
meerkoet heeft het ook
nooit tot strip- of tekenfilm
figuurtje geschopt, in te
genstelling tot bijvoorbeeld
de eend (Donald, Daffy), de
gans (Gijs) en de kanarie
(Tweety). Toch is het een
bijzondere vogel. Zo kan hij
duiken als de beste, tot wel
7 meter diep: hij zoekt de
onderwaterwereld af naar
waterplantjes, een belang

rijk onderdeel van zijn dage
lijks menu. Maar ook kleine
waterdiertjes lust hij graag,
zoals slakjes en weekdiertjes.
Het zijn dus omnivoren, net
als wij: stukje vlees, beetje
groente, heerlijk. Het is een
koddig gezicht hoe ze na een
duik van tot wel 30 seconden
als een plastic badeendje dat
je onder water loslaat weer
naar de oppervlakte ploppen.
Maar ook op het land schar
relen ze hun kostje behendig
bij elkaar, zoals gras, wormen
en insecten.
Zo goed als meerkoetjes zijn
in duiken, zo beperkt zijn ze
in de vliegkunst. Vaak is het
meer een soort hysterisch
gefladder waarbij ze met
hun grote poten over het
water draven. Het is eigen
lijk geen gezicht, laten we
eerlijk zijn. Ook het lopen
op het land werkt als je er
wat langer op let enigszins
op de lachspieren. Het heeft
wat van een arrogante kip,
dat schrijden met die grote
poten met lange tenen.

Maar als je ze ziet lopen op
drijvende platenwortels en
andere vegetatie, dan zie je
ineens waartoe die grote po
ten dienen, want dat doen ze
uitermate handig.
Denk echter niet dat ze, een
maal opgestegen, niet goed
kunnen vliegen, want meer
koeten zijn trekvogels. Ze
overwinteren zuidelijker dan
dat ze ‘overzomeren’. Dat ze
daarbij de plek innemen van
hun neven en nichten die
nog verder zuidwaarts zijn
vertrokken, ach, doen wij niet
net zoiets in onze vakanties?

Schattige
pluizenbolletjes

Meerkoeten bouwen grote
nesten. Daarvoor slepen ze
alles wat ze maar kunnen
vinden naar de plek van hun
keuze. In de waterleiding
duinen zijn dat vooral tak
ken, wortels, plantenresten
enzovoort. Maar in steden
zie je soms een meerkoeten
nest dat meer overeenkomst
vertoont met een vuilnisbelt
dan met een stukje natuur.
Alles wat ze aan menselijk
afval tegenkomen wordt ge
recycled. Pa en ma meerkoet
wisselen elkaar af bij het
eieren (tussen de 5 en de 10
per legsel) uitbroeden en ook
nadat de jongen zijn uitge
komen voeden ze hun kroost
samen op. Al na een paar da

De waterhoen | Foto: Galinha d'água
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De terreur van Banjer

Meer duiker dan vlieger

Bij de protestloop tegen het afschieten van damherten vo-

KATTENKWAAD

gen verlaten de kleintjes het
nest – wat zou jij doen als je
in een vuilnisbelt geboren
werd? – en zie je zo’n schat
tige rij pluizenbolletjes ach
ter een volwassen meerkoet
aanzwemmen.
In die kraamkamer-periode
zijn vader en moeder overi
gens behoorlijk agressieve
types. Ze vallen alles en ie
dereen aan die te dicht in
de buurt komt, hetgeen
gepaard gaat met een ge
schreeuw en gekrijs waar
zelfs Patty Brard nog wat van
kan leren.
Een meerkoetgezinnetje
leeft erg op zichzelf. Maar als
het ’s winters koud is en het
water vriest dicht, dan zijn ze
ineens een stuk socialer en
kruipen ze met grote aantal
len bij elkaar om het water te
verwarmen en zo wakken in
het ijs open te houden.
Ik ben geen striptekenaar,
maar als iemand zo’n ruziën
de, fladderende, diepduiken
de, hautain lopende zwem
vogel als cartoonfiguurtje
zou kiezen en hem laat wo
nen in een met rotzooi afge
laden woning met een stuk
of zes schattige kindertjes
met rode koppies, en het hele
gezin ’s winters op vakantie
laat gaan naar Spanje: succes
verzekerd toch?

Heerlijk, dat lenteweer. De
afgelopen week was ik da
gelijks voor tv-opnamen in
Eindhoven en daar is op
merkelijk weinig zeedamp.
16, 17 graden, wat een genot.
Maar ja, Eindhoven is zo
wat twee uur rijden, dus ik
moest vroeg op. Dat vinden
Tommy en Macavity leuk.
Zeker als het een mooie dag
wordt. Dan willen ze met
een de tuin in, frisse lucht
opsnuiven. Wanneer ik weg
moet, roep ik ze terug naar
binnen. We hebben welis
waar een kattenluik, maar
die kunnen we niet met
de schuif eraf achterlaten.
Want dan hebben we bin
nen tien minuten bezoek
van de grootste schooier van
de buurt, Banjer. Dat zwartwitte monster vreet al het
dure kattenvoer op en piest
dan nog even tegen een gor
dijn, een kast of een deur. Zo
heeft hij al voor vermogens
aan antiek meubilair onher
stelbaar verpest.
Al jaren worden we geter
roriseerd door deze opdrin
gerige indringer. Hij weet
door de kleinste gaatjes naar
binnen te glippen. Ik had een
keer de gangmuren geschil
derd en het steekraampje
opengezet voor de verflucht.
Een half uur later stonden er
grote zwarte kattenpoten op
de pasgeverfde muur onder
het raampje. Banjer. Als we in
de kamer tv zitten te kijken,
sneakt hij stilletjes door het
kattenluik naar binnen en

vangt de neervallende klep
met zijn staart op. Totdat
mijn vrouw het geknabbel
van kattenbrokjes hoort,
opspringt, en hem met veel
tumult weer naar buiten
jaagt. Dan rent hij veron
gelijkt weg ( ja, hij kan dat,
verongelijkt rennen), maar
voordat hij over het hek de
tuin uitvlucht sproeit hij
nog even een buxus onder.
De laatste tijd is hij wat mil
der geworden, maar vroe
ger kwam hij meteen terug
naar de achterdeur om een
geïrriteerde ram tegen het
kattenluik te geven. Zo van:
mij maak je niet bang hoor!
En dat is ook zo. Je kunt em
mers water over hem heen
kieperen, met bezems achter
hem aan rennen, het helpt
niets. Binnen vijf minuten is
hij terug.
Daarnaast is hij een killer.
Moeder Natuur heeft jonge
mereltjes met de gevaarlijke
gewoonte uitgerust om de
eerste dagen nadat ze uit
het nest komen op de grond
rond te hippen. Geen partij
voor Banjer dus, die ze ge
woon voor de lol doodbijt en
daarmee de overlevingskans
van vogels in onze buurt tot
ver onder het landelijk ge
middelde heeft gebracht.
Doen Tommy, Polo en
Macavity daar dan niets
aan? Drie mannen in huis,
die moeten zo’n schooier
toch aankunnen? Nou, dat
is een verhaal op zich. Maar
dat vertel ik volgende week…

Banjer is een flemer en een charmeur, maar terroriseert de buurt
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Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bekendmaking
Openbare bijeenkomst van Rijnlands Verenigde Vergadering
De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland komt op woensdag 20 april 2011
om 13.00 uur bijeen in de VV-zaal van het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden.
De volgende zaken komen onder meer aan de orde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peilbeheer m.b.t. peilschalencorrecties;
Verzamelkrediet programma Voldoende Water;
Verzamelkrediet programma Gezond Water;
Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan+ gemeente Heemstede;
Visie op het zuiveringsbeheer in 2030;
Verkoop terrein voormalige Afvalwaterzuiveringsinstallatie Boskoop;
Treasurystatuut 1 maart 2011;
Actualisatie normenkader t.b.v. rechtmatigheid(-scontrole) 2011;
Rekenkamercommissie: Onderzoeksrapport Handhavingsbeleid;
Evaluatie werking Rekenkamercommissie/Herbenoeming voorzitter
en lid van de Rekenkamercommissie Rijnland;
Duurzaamheidbeleid Rijnland;
Bestuursakkoord Water;
Herbenoeming dijkgraaf;
Jaarverslag calamiteitenzorg 2010;
Stappenplan risicomanagement;
Integriteitbeleid en Gedragscode integriteit voor medewerkers van het hoogheemraadschap van Rijnland.

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.

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst komen onderstaande commissies uit de Verenigde Vergadering op de
aangegeven tijdstippen bijeen in het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden:
Commissie Voldoende Water
Commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening
Commissie Veiligheid en Gezond Water

Bekendmaking

- dinsdag 5 april 2011 om 09.30 uur
- woensdag 6 april 2011 om 09.00 uur
- woensdag 6 april 2011 om 14.00 uur

De secretaris-algemeen directeur van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 17 maart 2011
besloten het Besluit ondermandaten Rijnland 2008, onderdelen B.1 sub 15 (ondermandaat hoofd afdeling
Administratie) en B.2 sub 5 (ondermandaat hoofd afdeling Advies) als volgt te wijzigen:

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.
De stukken liggen vanaf 30 maart 2011 tot aanvang van de vergadering ter inzage op werkdagen
tijdens kantooruren in het kantoorgebouw aan de Archimedesweg 1 in Leiden.
Alle stukken zijn ook via de internetsite www.rijnland.net in te zien.
Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Zij kunnen dit kenbaar maken
tot een half uur vóór aanvang van de vergadering aan de heer H.M. de Groot, tel. 071-3063584
(of per e-mail: bestuursondersteuning@rijnland.net).
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Eigendommenbeheer:
a. Het kopen, ruilen en vervreemden van onroerende goederen,
b. Het aangaan en verlenen, wijzigen en beëindigen van persoonlijke zakelijke
gebruik- en genotrechten, en
c. Het kwijtschelden van vorderingen wegens huur, pacht en gebruik van onroerende eigendommen van het
hoogheemraadschap,
alles voor zover nodig een passend krediet is verleend en voor zover een en ander een bedrag van € 100.000,per geval niet overschrijdt met dien verstande dat verkopen van Rijnlands onroerend goed is gebonden aan
een maximum van € 250.000,- per transactie. Deze beperkingen gelden niet voor de verkoop van de daartoe
aangewezen (voormalige) dienstwoningen.

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Leiden, 30 maart 2011

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Leiden, 30 maart 2011

Droge voeten, schoon water

Droge voeten, schoon water

Benieuwd wat de andere ondernemers in Zandvoort bezig houdt?
Volg dan www.zandvoortinbedrijf.nl
Neem een kijkje op onze website en meld je aan voor de Nieuwsbrief

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

Gemeentelijke publicatie week 13 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 12 en de
verdere in week 12 door het college genomen besluiten zijn in
week 13 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
om het afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening
te mandateren tot het nemen van besluiten op aanvragen
incidentele subsidieaanvragen zoals bedoeld in artikel 11 van
de Algemene Subsidie Verordening Gemeente Zandvoort
2009, tot een maximaal aangevraagd bedrag van € 5.000,onder voorwaarde dat afstemming met portefeuillehouder
plaatsvindt en genomen besluiten worden gepubliceerd op
de openbare wekelijkse besluitenlijst College van B&W. Het
mandaat omvat zowel de vaststelling van incidentele subsidies
als een eventuele verlening voorafgaand aan een vaststelling.
Het college heeft besloten het nemen van besluiten op aanvragen voor startersleningen te mandateren aan MD 6002,
MD 6003 A, B, C en D.

Ingekomen vergunningenaanvragen
APV-vergunningen verleend

Op 22 maart 2011 heeft het college van Burgemeester en
Wethouders conform artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Zandvoort 2010 de volgende collectieve
festiviteiten vastgesteld:
- 1 januari 2011 (nieuwjaarsdag)
- 30 april 2011 (Koninginnedag)
- 18 juni 2011 (midzomer nacht)
- 23 juli 2011 (tropicana)
- 5 en 6 augustus 2011 (jazzfestival)
- 13 augustus 2011 (dancing in the street)
- 31 december 2011 (oudejaarsavond)
Op deze dagen worden de algemene geluidsnormen voor
inrichtingen verruimd tot 75 dB(A) gemeten op de gevel van
gevoelige gebouwen.

Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Thorbeckestraat 22, uitbreiden woning, ingekomen 21 maart
2011, 2011-VV-048.
- Schoolstraat t.o. nr.1, plaatsen toiletvoorziening voor openbaar
gebruik, ingekomen 21 maart 2011, 2011-VV-049.
- Patrijzenstraat 1a, verwijderen asbest, ingekomen 22 maart
2011, 2011-VV-051.
- Oosterparkstraat 45, uitbreiden woning , ingekomen 24 maart
2011, 2011-VV-052.

Bentveld:

- Zandvoortselaan 327, plaatsen tuinberging - hobbyruimte ,
ingekomen 21 maart 2011, 2011-VV-047.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Vinkenstraat 12, plaatsen van een kelder, een opbouw en het
vergroten van de bestaande dakkapel, verzonden 21 maart
2011, 2011-VV-024.
- Van Lennepweg 67 t/m 117, verwijderen van asbest, verzonden
21 maart 2011, 2011-VV-043.
- Fazantenstraat 18, uitbreiden garage, verzonden 22 maart
2011, 2011-VV-010.
- Dr.de Visserstraat 38, kappen van twee bomen, verzonden 22
maart 2011, 2011-VV-030.
- Brederodestraat op het plein achter nr.15, kappen van een
boom, verzonden 22 maart 2011, 2011-VV-031.
- Kostverlorenstraat 66 en 66a, plaatsen van een dakopbouw
op twee percelen, verzonden 23 maart 2011, 2011-VV-013.

Evenementenvergunningen verleend

- Op 21 maart 2011 heeft de burgemeester op grond van Artikel
2:25 van de APV een vergunning verleend aan “Disney Channels Benelux” voor het organiseren van een BMX evenement
op woensdag 1 juni 2011 tussen 11:00 uur en 17:00 uur op het
Burgemeester van Fenemaplein.
- Op 21 maart 2011 heeft de burgemeester vergunning verleend op grond van Artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Zandvoort 2010 aan Kermisorganisatie
Duursma (de heer R. Duursma) voor het organiseren van een
kermis in de periode vrijdag 22 juli 2011 t/m zondag 31 juli 2011
op het Badhuisplein te Zandvoort. De openingstijden zijn dagelijks van 12.00 uur t/m 24.00 uur met uitzondering van de
vrijdagen en zaterdagen waarbij de eindtijd op 01.00 uur ligt.
Het geluidsniveau wordt in de avonduren gefaseerd verlaagd.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.
Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan
de burgemeester te richten.

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.

“De Sportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college”

www.sportinzandvoort.nl
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voetbal

wielersport
SV Zandvoort volledig van slag

Opnieuw heeft het eerste elftal van SV Zandvoort de supporters teleurgesteld. In een
slechte wedstrijd op eigen terrein werd met pijn en moeite tegenstander Hellas Sport op
een gelijkspel gehouden. Zandvoort maakte pas een kwartier voor tijd de gelijkmaker.

Michel de Haan haalt uit voor de 1-1

Het begon allemaal zeer
vreemd. Na 45 seconden (!)
hadden de gasten de bal
achter doelman Boy de Vet
geschoten. Nog geen drie
kwart minuut later stond
het alweer gelijk toen
Michel de Haan de bal van
redelijk kon binnen tikken.
Een prachtige opening dus
van deze wedstrijd maar
daar zou het eigenlijk bij

blijven. Zandvoort was niet
bij machte om de bal in de
ploeg te houden en dus
kwam de verdediging onder
druk te staan. Vooralsnog gaf
dat geen echt grote proble
men totdat Billy Visser bin
nen de beruchte lijnen van
het strafschopgebied een
domme overtreding maakte
en de arbiter de bal terecht
op de stip legde. Vaak kan

De Vet dan het verschil ma
ken door een miraculeuze
redding maar dat lukte dit
keer niet. Zandvoort stond
vlak voor rust met 1-2 ach
ter, een psychisch gevaarlijk
moment.
Na de thee wilde Zandvoort
wel maar opnieuw lukte
het vaak niet, totdat trai
ner Pieter Keur een aantal

wissels doorvoerde. Op het
middenveld kwam wat meer
rust door de inzet van Remko
Ronday die lange tijd gebles
seerd is geweest. Zandvoort
kwam dichter bij het doel
van de Zaandammers maar
uitgespeelde kansen leverde
dat niet echt op. Tot de 75e
minuut. Andermaal was het
De Haan die met uiterste in
spanning en het verlengen
van een van zijn tenen de
bal het doel in zag rollen.
Zandvoort had een punt ge
stolen en niet drie verloren.

Komende zaterdag, 2 april, start in Zandvoort een serie van

Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort misschien wel de
belangrijkste wedstrijd van
dit seizoen. Monnickendam,
dat zaterdag thuis met
1-1 gelijk speelde tegen
Amstelveen, is dan de gast
heer van de Zandvoorters. Bij
winst is de periodetitel voor
SV Zandvoort. Overige uitsla
gen 2e klasse A: AFC – ZOB:
1-1; Haarlem/Kennemerland
– Aalsmeer: 2-3; Overbos –
DVVA: 2-3; Castricum – Jong
Hercules: 2-0 en Voorland –
TOB: 6-2.

De volwassenen die deel
nemen aan de Vacansoleil
4 Challenge, in vijf verschil
lende categorieën, kunnen
kiezen tussen een 30, 60, 120
of 160 kilometer toertocht.
Die laatste afstand gaat om
09.00 uur van start gaan.
De rugnummers kunnen
vanaf 08.30 uur worden op
gehaald.

basketbal
Slecht weekend voor Lions teams
Zowel de heren als de dames van The Lions hebben afgelopen weekend de punten aan de tegenstanders moeten

laten. De heren waren niet opgewassen tegen de nummer
twee van de ranglijst Akrides 3 en de dames gingen in de

eerste play-offwedstrijd over de knie bij het Haarlemse
Onze Gezellen.

De heren, en dan met name
de spelers die voor de pro
ductie moeten zorgen, had
den een off day. “We hebben
gewoon zeer slecht gespeeld.
Het 1e kwart ging gelijk op
21-21, begin 2e kwart laten
we een gat vallen van 17
punten en dat blijft de hele
wedstrijd zo”, aldus Marvin
Martina, die bij rust tegen
een 49-38 stand aankeek.
Ook na de wisseling van
22

basket konden onze plaats
genoten, die een redelijk re
presentatief team op de been
konden brengen, bijna geen
deuk in een pakje boter slaan.
Uiteindelijk stopte de score
bij 83-68. Topscores Lions:
Marvin Martina 22 en Niels
Crabbendam 15 punten.

Dames

De dames van The Lions zijn
afgelopen weekend begon

nen aan de play-offs om de
vijfde plaats. Oorzaak van de
vroege play-offs ligt in het
feit dat aan het begin van
de competitie er 14 ploegen
waren, waarna er 4 door wis
selende oorzaken wegvielen.
Zodoende werd het een kort
verhaal en besloot de NBB
tot het invoeren van extra
wedstrijden door middel van
play-offs.
Zaterdag was in Haarlem
Onze Gezellen (OG) de eerste
tegenstander. Coach Dave
Kroder over de wedstrijd:
“Het was rommelig en we
startten niet goed. We kwa
men aanvallend niet lekker
in de wedstrijd en zij zetten

Vacansoleil4Challenge

goed druk op onze aanval. De
meiden leken wel wat onder
de indruk van de dames van
OG en durfden niet echt een
goede actie te maken. Kim
Montalban zat wel goed in
de wedstrijd en hield ons
met een paar goede schoten
en ‘drives’ nog enigszins in de
race maar er kwam te weinig
van het aanvallende kwar
tet van Martine Loos, Tessa
de Boer, Sabine Dijkstra en
Wendy Bluijs, waardoor we
niet dichterbij kwamen. Het
zal niet meevallen om het gat
van 16 punten, waarmee we
verloren hebben, komende
zaterdag in eigen huis in te
halen en toch geef ik ons nog
een kans.” Eindstand: 60-44.

4 fiets-toertochten onder de naam Vacansoleil4Challenge.
Bij het start/finishgebied van Circuit Park Zandvoort wor-

den op dezelfde dag kinderen de mogelijkheid geboden
om op een speelse en veilige manier kennis te laten maken
met de wielersport: de Vacansoleil Kids 4 Challenge.
De Vacansoleil Kids 4 Chal
lenge staat open voor kin
deren van 7 tot 12 jaar, die
kennis willen maken met
verschillende vormen van
wielersport. Onder leiding
van KNWU–instructeurs
worden clinics gehouden
met wielrennen, mountain
biken en BMX. Daarnaast
krijgen de kinderen ook in
formatie over gezond spor
ten en veiligheid.
Vacansoleil wil juist kin
deren kennis laten maken
met de wielersport als ge
zonde vorm van bewegen.
Omdat wielersport een
hogere drempel heeft dan

bijvoorbeeld voetballen, wil
Vacansoleil kinderen tijdens
dit evenement de mogelijk
heid bieden om kennis te
maken met diverse vormen
van wielersport. Aan de deel
name van de kinderen zijn
geen kosten verbonden.

hockey
Makkelijke
winst voor ZHC
De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) hebben
met mooie cijfers van Amsterdam 28 gewonnen. Op sportpark Duintjesveld werd het 4-0 voor onze plaatsgenoten.
Ook nu was de opstelling
weer anders dan anders.
Marsja van Marle verving
haar geblesseerde zus Nicky
op het middenveld en na
lange afwezigheid speel
den Vanessa Spolders en
Anne Willemsen weer mee.
Tegenstander was het 28e
team van Amsterdam, het
klinkt drie keer niets, maar
je weet bij dat soort grote
verenigingen nooit wie je
als tegenstanders krijgt.
Nadat de verdediging in eer
ste instantie een serie straf
corners van Amsterdam
netjes had weggewerkt,
konden onze plaatsgeno
ten elkaar beter vinden.

Een veel sterker Zandvoort
wist in de eerste helft 2 keer
te scoren via Ilja Noltee en
Sharon Kreuger. De tweede
helft gaf hetzelfde beeld.
Van Deursen gaf nog een
jong talent de gelegen
heid om wat ervaring op te
doen. De pas 14-jarige Veerle
Hermans, die op rechtsbui
ten inviel, speelde een leuke
wedstrijd en beloonde zich
zelf door de 3-0 in te tikken.
Later gaf ze ook nog een
perfecte voorzet waardoor
Julia Buchel de stand op 4-0
kon brengen. “Een mooi de
buut”, zei Van Deursen na
afloop. Komende zondag
speelt ZHC in Amstelveen
tegen Myra.
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zandvoort circuit run

karate

Opnieuw een Belg die de Circuit Run wint
Vele duizenden bezoekers hebben afgelopen zondag in
Zandvoort genoten van het schitterende weer, de Runners

World Zandvoort Circuit en het feest dat in Zandvoort ge-

organiseerd was om de atleten over het parcours te helpen

komen. Alles bij elkaar was het weer eens Zandvoort promotie in optima forma dat geen reclamebureau zou kun-

nen verzorgen! De voorjaarsklassieker maakte zijn naam
dit weekend helemaal waar.

De Belg Bashir Abdi werd de winnaar bij de heren

Waar het natuurlijk alle
maal om ging was de wed
strijd tussen Nederlandse
en Belgische atleten over
de nu al beroemde 12 kilo
meter over het circuit, het
strand en het centrum van
onze woonplaats. Deze wed
strijd werd al drie keer door
onze zuiderburen gewon
nen dus werd het tijd om
daar verandering in aan te
brengen. Nationale topatle
ten, bij zowel de dames als

de heren, van beide landen
kwamen naar Zandvoort en
die zorgden voor maar liefst
twee parcoursrecords. Onder
ideale omstandigheden, veel
zon en strak blauwe lucht,
niet teveel wind, laag water
en een bijna perfecte tem
peratuur, versloeg de Belg
Bashir Abdi zijn Nederlandse
college en concurrent Khalid
Choukoud, nationaal kampi
oen op de cross, in de laat
ste honderd meter op het

rechte eind van Circuit Park
Zandvoort. De in Nederland
nog onbekende Belg zette
met een scherpe toptijd
van 35.55 minuten het par
coursrecord op zijn naam.
Bij de vrouwen won de favo
riete Belgische atlete Veerle
Dejaeghere. Ook zij scherpte
het parcoursrecord aan naar
41.17.

ten zakken.” “Ik vind 12 kilo
meter een heel eind. Ik was
de laatste kilometers echt
aan het aftellen. Onderweg
vond ik het heel gezellig en
dat maakte het makkelijker”,
aldus de winnares die daar
mee de organisatie van het
dorpsfeest een groot compli
ment maakte.

Winnaar Abdi werd nog
maar kort voor de wedstrijd
aan het deelnemersveld
toegevoegd. Choukoud: “Hij
staat bij ons bekend om zijn
felle en scherpe eindsprint.
Ik wilde vandaag maar één
ding: winnen.” Vlak voor de
finish kon hij Abdi niet bij
houden en die werd de ver
rassende winnaar. Nooit eer
der liep hij een wegwedstrijd
in Nederland en daarnaast is
hij nog maar vier jaar actief
in de atletiekwereld.

De landenwedstrijd is door
de twee Belgische winnaars
voor de vierde keer gewon
nen door België. De drie
snelste mannen en, voor
het eerst deze keer, de twee
snelste dames telden mee
voor het landenklassement.
Koen Naert (B) werd voor het
derde jaar op rij derde, vierde
werd de winnaar van vorig
jaar, Stefan van den Broek
(B). Bij de vrouwen werd de
Nederlandse Mariska Kramer
derde, vierde werd Ruth van
der Meijden (NL).

Bij de vrouwen werden de
verwachtingen wel waar
gemaakt. Veerle Dejaeghere
was vanaf de start de sterk
ste. Nummer twee, onze
landgenote Andrea Deelstra:
“Ik dacht gecontroleerd te
beginnen en dan kan ik mis
schien in het laatste stuk
Dejaeghere nog verrassen.
Maar ze was meteen weg,
en ik moest het tempo la

In totaal deden ruim 11.500
deelnemers mee tijdens de
diverse afstanden. Naast de
12 kilometer stonden er 1.100
vrouwen aan de start tijdens
de Ladies Circuit Run voor
hun 5 km. Andere looponder
delen waren de Men’s Circuit
Run, Scholenkampioenschap
en Kids Circuit Run. Volgend
jaar vindt de eerste lustrum
editie plaats op 25 maart

zaalvoetbal
Zandvoort Noord wint overtuigend
Zandvoort Noord wist afgelopen vrijdagavond overtuigend te winnen van De Stal. De

Zandvoorters liepen in de eerste helft gemakkelijk uit naar 7-0. Daarna sloop de gemakzucht weer in de ploeg, waardoor De Stal nog tot 7-3 kon terug komen.
Zandvoort Noord ging weer
terug naar het goede spel
dat zij in de eerste helft
speelden en liep vervol
gens weer uit naar 12-3.
Uiteindelijk stapten de
Zandvoorters met een 13-5
overwinning van het veld
en hebben zij nog kansen

op een periodetitel. Voor
het kampioenschap is
Zandvoort Noord al uitge
schakeld.
De overwinning werd over
schaduwd door het uitslui
ten van Vincent Fleers en
Jordi Joachim voor aanvang

van de wedstrijd. Volgens
Jack Goedegebuure en Rob
Sneijders van Zandvoort
Noord ligt de fout bij de
KNVB. Fleers en Joachim
hebben geen geldige pas
sen, terwijl ze al wel een
heel contributiejaar heb
ben betaald. De KNVB afde

ling West I kwam met een
lijst waarop zowel Fleers als
Joachim op stonden, maar
de scheidsrechter was strikt.
De herinnering dat beide
spelers hun passen moes
ten vernieuwen, stuurde de
bond naar de vorige club van
Fleers en Joachim, ZSC. “Het
is ronduit belachelijk, dat je
dit als bond niet normaal
kan oplossen”, aldus het kor
te commentaar van coach
Marcel Paap na afloop.

Zandvoortse karateka’s
succesvol bij Malta Open
Een aantal Zandvoortse karateka’s van Kenamju hebben

onlangs met groot succes deelgenomen aan het Malta

Open. De zusjes Kitty en Loekie van Dinther en Thomas van
der Meijden lieten met eerste plaatsen van zich spreken.

Thomas v.d. Meijden (r) in gevecht

De enige jongen van het gezel
schap van Kenamju, Thomas
van der Meijden (13), heeft
hard gevochten om in de fi
nale te komen. Die finale werd
een spannende strijd, niet in
de laatste plaats omdat zijn
Israelische tegenstander pro
beerde goede, scorende pun
ten van Thomas ongedaan te
maken door te doen alsof hij
echt geraakt was. De Maltezer
arbiter, en ook de Maltese
EHBO'ers, hadden dat keer op
keer door, waardoor Thomas
niet alleen zijn scorende pun
ten kreeg maar ook nog eens
3 punten erbij kreeg als straf
voor de tegenpartij. Hij won
met 10-4 en werd schitterend
kampioen!
Kitty van Dinther, onlangs 14
geworden, werkte zich ge
makkelijk naar de finale met
counters en ura-mawashige

ri's (een tegengestelde trap).
De finale was ook niet echt
moeilijk; die won zij met 5-1!
Voor haar was dit de vuur
doop in de leeftijdscategorie
14/15. Dat belooft wat voor de
toekomst! Haar zusje Loekie
van Dinther (12) draaide rusti
ge partijtjes met veel counter
punten en zonder tegenpun
ten en kwam zo fluitend in de
finale. Daarin was een meisje
uit Ierland haar tegenstan
der. Het werd een spannende
strijd en ondanks dat ze een
gekneusde rib opliep, won zij
deze finalepartij sterk met 5-1!
Iman Elkabari, ook net 14 ge
worden, kwam net niet in
de finale. In de halve finale
strandde zij op het nippertje
tegen een Engelse. Ze verloor
met 6-7. Fraai succes dus voor
de Zandvoortse jeugdkara
teka’s.
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
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Zandvoorters
reden mee in
wielertocht

Zie onze advertentie op de achterpagina

Cultuur
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Zandvoortse
krijgt pauselijke
onderscheiding

Groen licht
evenementen
voor jeugd

Zandvoorts Museumweekend goed bezocht
Het motto ‘laat je trakteren’ van het landelijke Museumweekend trok veel bezoekers
naar het Zandvoorts Museum. De traktatie bestond uit een rondwandeling door oud

Zandvoort op zaterdag en zondag was er voor de ‘levensgenieters’ een schilderworkshop. Ook de extra tentoonstelling van Roland van Tetterode werd goed bezocht.

De deelnemers van de rondleiding staan klaar voor vertrek

door Nel Kerkman

Onder de enthousiaste leiding van Bob Gansner startten 15 deelnemers vanaf het
museum richting de eerste
stop, het raadhuis. Daarna
ging de groep, onder voortreffelijke weersomstandigheden, via de Grote Krocht,
de Haltestraat en het oude
dorpsgedeelte richting
Schelpenp lein naar het

Kerkplein, om tenslotte als
laatste weer bij het het
Zandvoorts Museum uit te
komen. Met zijn vele verhalen over oud Zandvoort wist
Gansner de deelnemers te
boeien. Deze rondleiding
‘Door de geschiedenis van
oud Zandvoort’ is vanaf 7
mei voortaan elke eerste zaterdag van de maand. De 1,5
uur durende rondleiding begint dan om 13.30 uur bij het

Zandvoorts Museum en kost
€ 2,25 per persoon.

Workshop

Ook de traktatie schilderworkshop onder leiding

van kunstenares Marianne
Rebel viel goed in de smaak.
In de vernieuwde bovenetage van het museum
stonden verf, penselen en
een schildersdoekje klaar.
Onder het genot van (na de
schilderssessie) een overheerlijk glas wijn, werden
de werkstukken bekeken en
besproken. De eerste stappen voor een herhaling van
deze unieke workshop zijn
hiermee gezet. Dus op naar
een tweede sessie.
De tentoonstelling ‘De wonderlijke wereld van Roland
van Tetterode’ is nog tot en
met 10 april te bezichtigen
in het Zandvoorts Museum,
Swaluëstraat 1 te Zandvoort.
Geopend van woensdag
t/m zondag van 13.00 tot
17.00 uur.

Badmintonzusjes
halen weer
mooie successen

Zandvoortse
Courant paaspuzzel
In aanloop naar Pasen start de Zandvoortse Courant deze
week met de paaspuzzelactie. Drie weken lang staan er

in verschillende advertenties verspreid door de krant een
letter en een cijfer verborgen. De cijfers geven de plaats

aan van de letter in de oplossing. Door na drie weken alle
letters in de goede volgorde te plaatsen, vindt u de oplossing van de puzzelactie.

Als u de oplossing compleet heeft, kunt u deze in een gesloten envelop inleveren bij Bruna Balkenende aan de Grote
Krocht of opsturen per e-mail naar: paasactie@zandvoortsecourant.nl. Vermeld bij uw oplossing altijd uw naam, adres
en telefoonnummer.
Onder de goede inzendingen worden mooie prijzen verloot,
waaronder:
- Chocoladehuis Willemsen: Paasei van chocolade
- Rosarito: Cadeaubon van € 20
- Boudoir Personal Styling: Bij
een behandeling definitief ontharen met IPL van de bikinilijn à
€ 65 krijgt de winnaar gedurende de hele kuur de oksels t.w.v.
€ 45 per behandeling gratis.

??=?

SCOOTMOBIELEN
De deelnemers van de workshop tonen hun resultaat | Foto: Rob Bossink

Complete
BEELDSCHERMBRIL
nu voor

Zndv

Gratis Proefstolletje
Als u deze advertentie ingevuld inlevert bij een van
onze winkels, krijgt u gratis een proef-paasstolletje.
Boordevol vruchtjes, nootjes en spijs. Nou, als dat
niet beautiful is, dan weten we het niet meer...

165 euro!!!!
SEA OPTIEK,
zichtbaar beter!

‘Dat was maar een
kort rondje zeker’

Sport

- Zandvoortse Courant:
3 x VVV Geschenkbon à € 10

De Mannetjes

Wandeling door
Oud Zandvoort
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Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Naam*
E-mailadres

Voorletter(s)*

Dhr/Mw
* verplicht invullen

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
Welke aanbevelingen leiden tot aanpassing
van het gehandicaptenparkeerbeleid?
Kom naar de vergadering op 13 april! Zie pagina 21

Ik vind het goed dat Van Vessem & Le Patichou mij per e-mail op de hoogte houdt van nieuwe producten en
aanbiedingen en dat ik hun nieuwsbrief met waardebon krijg toegestuurd.
Slechts één bon per klant, bon geldig t/m 9-4-2011.
Voor winkeladressen zie: www.vvlp.nl
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“Geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde”
1 Corinthiërs 13
Dankbaar voor een door God gezegend leven is van
ons heengegaan mijn innig geliefde man,
onze lieve vader en opa

Wouter Ingwersen

Architect
Ridder in de orde van Oranje-Nassau
• Amsterdam,
15 december 1926

† Zandvoort,
2 april 2011

Zandvoort: Mies G. Ingwersen-Goldschmeding
Aerdenhout: Peter Ingwersen en Tineke Ingwersen-Visser
Wouter en Sanne
Sjoerd
Bloemendaal: Erik Ingwersen en Monique Ingwersen-Brink
Mylène
Ewout
Annemies
Evert
Woerden:
Marjolette Ingwersen en Sjaak Luijben
Joost
Anouk

10 april 2008

In memoriam

Piet Willemse

Ik mis je zo papa...

Verdrietig, maar vol bewondering over zijn moed en humor,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn liefste maatje
en onze papa

023 - 571 57 07
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van onze moeder, schoonmoeder,
oma en zus

Elisabeth Otter
Bep

betuigen wij u onze oprechte dank.
Dorus
Marcella
Adriana en Hans
Bobbie
Arie
Zandvoort, april 2011

26 maart - 1 april 2011
Geboren:

Ellis

Jack Dean, zoon van: Koster, Dillon en: de Muinck, Elles
Jacobine.
Noëlle Vlinder, dochter van: Buisman, Joost en: Veerbeek,
Saskia Elisabeth Martha.
Trevor, zoon van: Palcik, Sebastian Grzegorz en: Jakubik,
Justyna Bronislawa.
Amber, dochter van: van der Putte, Remond en: Pastor,
Daniëlle.

Maren

Ondertrouwd:

Hendrik Rudolph Zuidam
- Dolf 9 oktober 1947

4 april 2011

Margaretha, Jean-Louis Benjamin en: de Cocq, Cynthia.

Jesse en Claire

Gehuwd:

Boyd en Dyanne

Willem Draijerstraat 24
2042 EC Zandvoort

Loos, Arie en: Kok, Leuntje Klaasje Reins.
Wissing, Bernhard Heinrich en: Vergers, Marieluise.
Teegelbeckers, Franciscus Wilhelmus Johannes en: Shatilova,
Tatiana Sergeevna.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Overleden:

Jim

In memoriam
07-04-06			

07-04-11

Peter de Jong
“Lange”

Peter & Anneke
2

van Loon, Pieter Cornelis, oud 72 jaar.
de Spriet, Louis Michael Arthur, oud 57 jaar.
Fransen, Jules Marie, oud 68 jaar.
Leijenhorst, Albertus Hendrikus, oud 75 jaar.
Elfrink, Johannes Hendricus, oud 87 jaar.
Mulder, Hendrik, oud 85 jaar.
Ide, Margaretha Maria, oud 100 jaar.

Iets te (ver)kopen?

Als de dag van gisteren

Kom snel langs en ontdek
onze nieuwe avondkaart!
Voor reserveringen bel

burgerlijke stand

Eindelijk vrij...

waterstanden
het hele jaar geopend

When a person you truly love dies,
a piece of yourself dies with him

Nieuwveen: Antoinette Ingwersen en Alexander MacLean
Fitz
Maria
Cole
De dankdienst voor zijn leven en de begrafenis
hebben inmiddels plaatsgevonden.

10 april 2011

Zie pagina 20

Plaats een Zandkorrel

Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl
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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

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Rotaryclub Zandvoort deelt cheques uit
Op initiatief van Rotaryclub Zandvoort (RCZ) en in samenwerking met stichting sport-

april

evenementen Le Champion startte vier jaar geleden de eerste marathon op Circuit Park

Zandvoort. De formule bleek succesvol, dit jaar deden er meer dan 12.000 deelnemers

8 Oomstee Jazz - met Lils Mackintosh, aanvang 21.00 uur
8-10 DNRT Racing Days - Openingsraces van het

mee. Aan het evenement verbindt de Zandvoortse Rotaryclub elk jaar een goed doel.

nieuwe seizoen, Circuit Park Zandvoort

10 Live jazz - Adam Spoor & friends. Café Alex,
aanvang 16.30 uur

12 Bingomiddag - georganiseerd door ANBO Zandvoort.
De Krocht, aanvang 14.30 uur

16 Bomschuiten Bouwclub - Open dag, Tolweg 10a,
14.00-17.00 uur

Zandvoorts Museum:

t/m 10 april: ‘De Wonderlijke Wereld van Roland van Tetterode’

Uitreiking van de cheques. Vlnr.: Dirk Hoekendijk, Walter Groenendaal, Simone Richardson, Sybout v.d. Meer

tekst en foto Nel Kerkman

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Deze week driegangen menu à € 26,50 p.p.:
Mini lamsburger met rode uiencompote
en mayonaise van tijm

❖

Krokant gebakken parelhoenfilet met dragonsaus

❖

Indische spekkoek met pistache roomijs
Voor reserveringen: 023-5713200, www.beachclubtien.nl

kerkdiensten Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. A. Fox uit Amsterdam
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Heer P. v.d. Smaal
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor T. Knijff

cartoon

a.s. zondag

De Rotaryclub is een serviceorganisatie waar de leden op
verschillende manieren hun
medemens steunen zonder
onderscheid van ras, geloof
of politieke overtuiging. Het
betekent dat je dienstbaar
wilt zijn aan de samenleving
en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen
door het mede opzetten van
lokale en wereldomvattende
fundraisingprojecten, maar
ook door het ter beschikking
stellen van je (vak-)kennis.

Lokale goede doelen

Tijdens de wekelijkse Rotary
avond in het NH Hoteles was
er een feestelijk moment ingepland om het bedrag van
de sponsoractie bekend te
maken. Een van de uitgekozen goede doelen is de

ShelterBox, waarvan voorzitter Dirk Hoekendijk in zijn
presentatie het belang benadrukte van deze geweldige noodonderkomens die in
rampgebieden worden verstrekt. Daarna presenteerde
Marieke Becking van RCZ
welke lokale goede doelen
men in de jaren heeft kunnen
bijstaan. Zo konden de kinderen van het Spalier naar het
Kerstcircus en werd hun tuin
heringedeeld, ontving Plus
punt een financiële bijdrage
voor de kindervakantie en de
kinderen waarvan de ouders
de voedselbank bezoeken
kregen een geweldig Sinter
klaasfeest. De Zandvoortse
ouderen werden verwend
met diverse uitstapjes en de
rustruimte van het Huis in de
Duinen kreeg een opknapbeurt. Tevens vervulde RCZ op
cultureel gebied veel wensen.

Overhandiging cheque’s

Penningmeester Joop Be
rendsen hield de spanning er
in en vertelde dat er buiten
de Circuit Run nog andere
gelden gegenereerd waren. Zo was de bijdrage van
twee Japanse dames tijdens
het evenement hartverwarmend, zij haalden spontaan € 300 op. Uiteindelijk
maakte voorzitter Sybout
van der Meer het fantastische bedrag van € 10.000
bekend dat werd uitgereikt
aan Stichting ShelterBoxen
Nederland. Met dit bedrag
kunnen veel boxen worden aangekocht. Directeur
Simone Richardson van Le
Champion reikte aan Wal
ter Groenendaal van RCZ
het bedrag uit van € 4.364
waar nog een goede lokale
bestemming voor wordt
gezocht.

Zandvoort in Bedrijf werkt!
In januari 2011 is het platform Zandvoort in Bedrijf offici-

eel van start gegaan. Sindsdien wordt iedere Zandvoortse
ondernemer die zich aanmeld als lid, uitgenodigd voor een
interview in de Zandvoortse Courant.
Deze ondernemers hebben
stuk voor stuk de positieve
gevolgen daarvan ervaren.
Heeft u ook interesse in zo
een interview? Ga dan naar
www.zandvoortinbedrijf.nl
en meld u aan bij het platform voor ondernemers

in Zandvoort. Daar vindt u
meteen de vele bijkomende
voordelen op een rijtje, zoals
een volwaardige presentatie
in de bedrijvengids en een
overzicht van het belangrijkste lokale ondernemersnieuws.

Dus, wilt u uw bedrijf ook
eens in de picture zetten? Meld u dan aan bij
Zandvoort in Bedrijf en ervaar dat het werkt! Voor
meer informatie kunt u
ook een e-mail sturen naar
info@zinb.nl

column

Volgens mij…
zijn we verwend met de
mooie zonnige dagen.
Iedereen zie je meteen zomers gekleed langs lopen en
fietsen.Witte, dikke en dunne
benen met aan de voeten
slippers of laarzen en daarboven een super kort rokje.
Gelukkig heb ik de korterokjesdag op 31 maart gemist.
Ik weet eigenlijk niet of het
toen mooi weer was? Laat de
korte rokken parade maar aan
mij voorbij gaan. Ik draag liever een lange broek en soms
een lange rok. Onlangs vroeg
zelfs mijn kleindochter of ik
wel een korte rok had. Arm
kind, kennelijk had ze in haar
zesjarig leventje mij nog nooit
met een korte rok gezien.
Ik weet nog goed toen de minirokjes in de mode kwamen.
Het was rond 1962 toen mode
ontwerpster Mary Quant de
mini rok introduceerde. De
minirok werd toen gezien
als provocatie maar ook als
uiting van het zelfbewust
zijn van de vrouw. Dat zelfbewuste en provoceren had ons
vriendinnengroepje niet nodig, het belangrijkste was dat
je mee deed aan de modegril.
Het lopen en zitten was lastig in zo’n kort stukje stof. En
bukken? Daarvoor moest je
zeer elegant door je knieën
gaan. Maar je had het er voor
over want zonder zo’n super
minirokje hoorde je er niet bij.
De benen werden onthaard
en elk zonnestraaltje pikte je
op om jouw melkflesjes te
bruinen. In mijn herinnering
waren er toen meer zonnige
dagen dan nu.
Het is vandaag koud en guur.
Met een warme trui, een
lange broek en een sjaal om
mijn nek duik ik straks de kledingkasten in. De winterkleding wordt geruild voor de zomereditie. Wat weg kan gaat
direct in de verzamelzak voor
Sam’s Kledingactie. De
lange rok die ik zolang
koesterde gaat mee.
Het wordt tijd om te
provoceren! Tijd voor
een korte lange broek.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
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29=E

Gezellig een avondje weg,
lekker een visje eten bij XL

‘Vischloopers menue’

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :

driegangen menu voor € 29,50
(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

Lamsham met groene kruidendressing
of
Huisgerookte zalm
met gemarineerde komkommerlinten
iii

Iedere woensdagavond:
Vis, friet en sla € 6,95
Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Entrecote met knoflook-bieslooksaus
of
Gebakken Victoriabaarsfilet
met witte wijnsaus en dille

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
28=D
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!

iii
Italiaanse liefde

Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

17-09-09
Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook deDoseniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,--

		
Vr 18-09-09

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Bel: 5712102

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
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

Strandpaviljoen
STORM
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
Nummer
8
Zandvoort
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje
gratis.
www.storm8.nl
Brasserie restaurant Harocamo

Vrijdag 15 april
Dameskledingparty! verzorgd door
Trendy betaalbare voorjaarscollectie

Zaterdag 16 april
Ter kennismaking: Gratis proeven
tussen 12.00 en 16.00 uur
Eén broodje naar keuze

Vanaf heden
Dagelijks compleet ontbijt € 7,95
Incl. koffie/thee en jus d’orange
Zaterdags en zondags “English breakfast”
voor € 9,95
Tot dan!
Gasthuisplein 9 winkel, Tel. 023-7433706
www.sheilasbroodjes-internet.nl

Succes!

Kerkstraat 14 | 023-5712102
De vrienden
van Jarich en Minne wensen hen een prachtig seizoen.

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort

11

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka

Openingsaanbiedingen:

€10,50

Vrijdag en zaterdag

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.
Graag tot ziens, fam. Boom

Voor onze accommodatie aan de Flemingstraat 55 in Zandvoort.
Aanstelling voor 18 uur per week
te verdelen over 5 dagen per week.

Onze bekende gevulde koek
4 stuks normaal € 5,80
Nu voor € 4,80

Zie voor meer informatie onze websites:
www.pluspuntzandvoort.nl en www.ookzandvoort.nl

150 gram eigen fabricaat
bonboneitjes van € 4,35 voor € 3,50

Een Top Team voor Top zorg

Buiten de bekende Leonidas bonbons
nu ook eigen fabricaat bonbons en
chocolade verkrijgbaar en vervaardigd
in onze banketbakkerij
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf

4

OOK Zandvoort en Pluspunt zijn per 16 juni a.s.
op zoek naar een Beheerder (m/v)

Krant niet ontvangen?

Top Thuiszorg

Wie komt ons team versterken?

Top Thuiszorg is een thuiszorgbureau waar aandacht en kwaliteit
voorop staan. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen, die het
leuk vinden om goede zorg en kwaliteit te bieden aan onze cliënten.
Wij zijn op zoek naar:
• verpleegkundigen • verzorgenden • huishoudelijke medewerkers
Wij bieden goede werkomstandigheden en een goed salaris.
Flexibele uren mogelijk, bv aangepast aan schooltijden.
Voor inlichtingen:
Telefoon: Annemarie Hijner: 023-5714635 of 06-52022639
Email: topthuiszorg@ziggo.nl

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

Zandvoortse Courant • nummer 14 • 07 april 2011

Met oog en oor
de badplaats door

Zandvoorters rijden
Vancansoleil4Challenge
6 Zandvoorters die elkaar kennen van het spinning bij Kenamju, maken regelmatig op de
racefiets een toer. Gewoon lekker buiten fietsen voor het plezier, maar wel met een stevige
sportieve knipoog, want iedereen houdt op zijn manier wel van presteren.

De start van de Zandvoortse delegatie

Max Vastenhouw, Wim van
Kleef, Cees Schraal, Johan
van Marle en de dames
Marja Spierieus en Anita
van Marle deden afgelopen zaterdag mee aan de
Vacansoleil4Challenge wielertoertocht en dan de 120
km variant.
Voor vele fietsliefhebbers uit
het hele land was het een
mooie opening van het wielerseizoen en voor Zandvoort
een prachtig evenement
dat startte vanaf Circuit
Park Zandvoort. Zandvoort
krijgt steeds meer sportevenementen en dit is er ook
eentje die mag blijven. 1.632
tourfietsers kwamen naar
Zandvoort om deze mooie
rit te rijden.

Iedereen was blij met het
prachtige weer en de voorjaarszon met een temperatuur van ruim 20°C. Wat
voor de fietsers iets minder
prettig was, was de wind,
kracht 4-5. Het lange lint van
fietsers trapte windje tegen
richting Langevelderslag,
ging langs de Keukenhof en
via Lisse naar De Kaag. De
Zandvoorters nuttigden na
50 kilometer een lekker kopje
koffie met een traditionele
appeltaart om de suikers in
het lichaam op peil te houden. De weg vervolgde met
wind tegen langs de mooie
Ringvaart en via Oude
Wetering naar Leimuiden,
om vervolgens via weilanden
en langs prachtige draaiende
molens richting Alphen aan

de Rijn te koersen. Via pittoreske dorpjes als Ter Aar,
Nieuwkoop, Woubrugge,
Hoogmade en Rijpwetering
en gehuchten als Papenveer,
Bilderdam, Rijnsaterwoude
verliep de route, met de wind
in de rug, weer terug richting
bekend terrein.
Daar wachtte nog een heuse
tijdrit. Een chip om de enkels
en dan nog een keer zo hard
als je kunt het circuit over racen. De meesten hadden er
geen puf meer voor, behalve
Johan van Marle. Met een gemiddelde van 35,7 km/u legde hij, zonder dichte wielen
en aerodynamische helm, in
7.03 minuten het rondje af en
pakte een mooie 17e plaats in
het algemeen klassement.

ZANDVOORT SCHOON!? geeft bezems weg…..
Het voorjaar kriebelt. Alle reclamefolders (die natuurlijk nadat ze gelezen zijn in de
papierbak verdwijnen) tonen een scala aan schoonmaakartikelen. We hebben er zin in!
De gemeente Zandvoort en de Ondernemersvereniging Zandvoort werken intensief
mee aan een schone leef- en werkomgeving. Om dat te onderstrepen geven ze samen
bezems weg. Gratis en voor niks!
Vanaf maandag kunt u op vertoon van onderstaande bon er een ophalen bij de Remise,
Kamerlingh Onnesstraat 20. Er is een flinke hoeveelheid beschikbaar, maar………
Op = Op. Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

Goed voor een straatbezem

in het kader van ZANDVOORT SCHOON!?
Aangeboden door de gemeente en de
Ondernemersvereniging Zandvoort.
Af te halen bij de Remise op ma t/m do 07.15-12.00 en 12.45-16.00 of vrijdag 07.15-12.15 uur

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Openbare functies
per direct neergelegd

Buitengewoon commissielid voor GBZ Leo Miezen
beek legt met onmiddellijke ingang zijn openbare
functies neer. Miezenbeek,
die tevens bij diverse verenigingen zoals onder andere de Verkeersregelaars,
The Beach Pop Singers
en de Wandel4daagse
bestuursfuncties heeft,
wil meer tijd voor zijn gezin en bedrijf vrij maken,
iets wat de laatste jaren
niet echt altijd mogelijk
was. Miezenbeek maakte
zijn beslissing afgelopen
maandag bekend. Wie hem
als buitengewoon commissielid gaat opvolgen, is
vooralsnog niet duidelijk.

Remkes komt
naar Zandvoort

om hun mening over zaken
te geven. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden
via info@zandvoort.nl. Bij
aanmelding moeten zij hun
naam, telefoonnummer en
onderwerp waarover zij het
willen hebben, vermelden.
Dit onderwerp moet echter
wel een relatie hebben met
de activiteiten van de provincie.

Gevonden

Bij de Zandvoortselaan 46
is een manchetknoop gevonden van het
merk Royal Delft.
Het motief is blauw
met bloemen. De
eigenaar kan op bovenstaand adres zijn
verloren kleinood
terug halen.

Paasgroet

Vrijdag 15 april aanstaande
zal de nieuwe Commissaris
van de Koningin (CvdK) in
Noord-Holland, Johan
Remkes (VVD), een werkbezoek aan Zandvoort
brengen. Remkes zal zich
tijdens zijn bezoek laten
informeren over wat er
zoal in Zandvoort onder
de inwoners en bij de gemeente leeft. Als onderdeel
van het programma gaat
de CvdK vanaf 16.30 uur in
het LDC in gesprek met bewoners over het werk dat
de provincie doet. Ook vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen en
organisaties uit Zandvoort
zijn van harte uitgenodigd

De scholieren van de Nico
laass chool schenken op
dinsdag 12 april met medewerking van Riki Stichting
extra aandacht aan ouderen die tijdens de paasdagen niet of nauwelijks bezoek krijgen. Leerlingen van
groep 5 brengen ’s morgens
een bezoekje aan Huis in
de Duinen en kijken samen
met de ouderen naar een
voorstelling waar ze daarna
samen over zullen praten.
Groep 8 bezoekt de ouderen
en brengt aan iedereen een
paaspakket. Op vrijdag 15
april gaan alle leerlingen van
de Nicolaasschool met hun
versierde palmpaasstokken
naar de Agatha kerk en na
de begroeting van pastoor
Duijves wordt er met de
palmpaasstok een rondje
kerk gedaan.

Lentemarkt

Op het Brinckplein van
Nieuw Unic um wordt
woensdag 13 april de lente
gevierd met de traditionele

lentemarkt. Deze markt is
net als de kerstmarkt een
klassieker en wordt met
het jaar gezelliger. Ruim
25 marktkoopmannen en
-vrouwen bieden op het
binnenplein hun waren
aan, variërend van lingerie tot haring! De lentemarkt is geopend van 10.30
tot 16.00 uur bij Nieuw
Unicum, Zandvoortselaan
165. Bus 80 stopt voor de
deur.

Doe de flashmob

Als een grote groep mensen plotseling op een openbare plek samenkomt en
iets ongebruikelijks doet,
noemt men dat een flasmob. 220 leerlingen van
de Hannie Schaftschool
vertoonden afgelopen
week zo een flashmob op
het schoolplein. Vanaf februari oefenden de kinderen op de muziek van The
ConCours hun dansroutine,
waarna familie en vrienden op 30 maart en 1 april
werden uitgenodigd. Het
was een totale verrassing
voor de genodigden toen
vlak voor het einde van de
schooldag de kinderen in
kleine groepjes dansend
het schoolplein op kwamen. In korte tijd stond
het plein vol met dansende
kleuters, onder-, middenen bovenbouwers. De kinderen en de leerkrachten
zijn allemaal enthousiaste
dansers geworden en zullen het hier dus ook niet bij
laten zitten.
5
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Zandvoort omarmt ‘Parel aan de Zee’
Het idee om een nieuw lied over Zandvoort te maken is
vorig jaar op Koninginnedag spontaan ontstaan bij Patrick
van Kessel. Hij kwam burgemeester Niek Meijer tegen en na
enige gesprekken hierover kwam het een en ander tot stand.

Patrick van Kessel zong vorige week het nieuwe lied

Samen met zijn vriend John
ny Kraaijkamp jr. werd de
tekst geschreven, waarna
Van Kessel contact opnam

met Peter Wezenbeek (oudZandvoorter), die in IJmuiden
de geluidsstudio 'Droom
tent' heeft. Samen met zijn

arrangeur Rick Duijn heeft
Wezenbeek hierna de melodie gecomponeerd. Als producer was hij eveneens van
mening dat aan de opname
van dit liedje zoveel mogelijk bekende Zandvoorters
mee zouden moeten doen.
Dat is zeker gelukt, want
meegewerkt hebben: René
van Collem (drummer Doe
Maar), Johnny Kraaijkamp
jr. (acteur), Patrick van Kes
sel (zanger), Peter Wezen
beek (drummer The Shorts,
Comment ça va), Steef Mo
len aar (eigenaar Wood
stock) percussie, Allard Kalff
(verslaggever RTL GP) die
een stukje formule 1 commentaar geeft en Frank
Paardekooper (Dingetje). In

het lied komen verschillende bekende geluiden voorbij zoals dat van een Ferrari
Scuderia V12, maar ook de
visbel van Floor als een herkenbaar strandgeluid.
Op dit moment wordt de
laatste hand gelegd aan
de hoes en de CD, die er
als een ouderwetse 45-toeren single komt uit te zien.
Downloaden is al wel mogelijk via cdbaby.com/cd/
vankessel. Tevens worden er
nog sponsors gezocht om
een clip te kunnen opnemen,
wat voor Zandvoort natuurlijk een mooie reclame kan
zijn. Hiervoor kunt u contact
opnemen met Van Kessel, tel.
06-55383624.

Songtekst Parel aan de Zee
Ik loop wat door de stad, wil weg van alle stress
Verlangend naar wat rust, weet ik een goed adres
Familie en vrienden, liefde, heilig vuur
Kriebels in m'n buik, één met de natuur.
Refrein:
Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de kroeg
Dromend in de duinen, een feest tot morgenvroeg
Gamba's van de grill, 'n flesje Chardonnay
Ik hou van jou, o Zandvoort, parel aan de zee.
Weg van alle zorgen, lachend in de storm
De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm
Eb of vloed, je lange gouden strand
Ik voel me weer een kind, spelend in 't zand.
Refrein
Ik huppel door het dorp, ik dans en voel me goed
Ik zeg iemand gedag, ik weet hier zit mijn bloed
Hoort en zegt het voort!!, hier is het allemaal
Wij delen dat gevoel, hier spreekt 't hart mijn taal!

In het midden van de Haltestraat zijn dit jaar drie winkels van eigenaar veranderd.
Middels een ‘drieluik’ stellen wij de nieuwe ondernemers graag aan u voor.

De Mazzelmarkt

La Bonbonnière

De Zandvoortse Bazaar

Te beginnen met de Mazzelmarkt, waar Diane Lammers
per 1 januari het stokje van Berry en Sandra Buytenhek
heeft overgenomen. De grote kracht van de Mazzelmarkt
zijn de lage prijzen, goed voor de portemonnee dus.

Na een fikse verbouwing heropende La Bonbonnière op
4 april de deuren. Josien Hildering heeft de zaak overgedaan aan Carla en Nico de Graaf, die sinds 17 jaar in Zandvoort woonachtig zijn.

Na enkele maanden van leegstand is er sinds 5 februari
weer bedrijvigheid in het pand Haltestraat 30. Ibrahim el
Kabary, Egyptenaar van geboorte maar al bijna 20 jaar in
Nederland wonend, heeft daar een authentieke bazaar
geopend met een keur aan bijzondere producten.

Diane Lammers van De Mazzelmarkt

Dit geldt vooral voor de vele producten op het gebied van de
lichamelijke verzorging zoals body lotions, haarverzorging
(inclusief haarverf) en cosmetica. De voorjaarsschoonmaak
vraagt de aanschaf van allerlei (was-)middelen en die zijn
eveneens ruimschoots verkrijgbaar. Grote trekkers zijn de
befaamde Ginseng crème (slechts € 1,89 voor een pot van
250 ml) en voor vele doeleinden te gebruiken; Dr. Scholl
voetverzorging, het Spaanse merk Nenuco (een baby eau
de cologne) en Clynol hairspray, “nergens goedkoper”. Leuk
speelgoed voor de kleintjes, maar ook gezellig verpakte cadeauartikelen zijn bij de Mazzelmarkt verkrijgbaar. Niet
onbelangrijk: vanaf 4 april kunt u daar ook pinnen!
Mazzelmarkt, Haltestraat 27, tel. 023-5715795 is zondag en
maandag geopend van 12.00 tot 17.00 uur, dinsdag t/m
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Nico en Carla de Graaf van La Bonbonnière

Nico is patissier en heeft vooral naam gemaakt in Amster
dam met de bekende banketbakkerij Limmen. De receptuur
van vele producten gaat hij nu ook in Zandvoort toepassen
met zijn eigen specialiteiten zoals amandelkrullen, gemberkoekjes en gevulde koeken waarmee hij zelfs tweemaal
kampioen van Noord-Holland is geworden. En Zandvoorters,
let op: binnenkort komt ook de ‘Emma plak’ weer terug!
Vanzelfsprekend blijven het heerlijke gebak van Tummers
en de bonbons van Leonidas in het assortiment en de eerste, zelfgemaakte chocoladepaashazen staan bij wijze van
spreken al te trappelen om gekocht te worden. Het interieur
van de winkel met fraaie muren en lampen nodigt uit om,
zoals voorheen, te komen genieten van alle heerlijkheden
met een kopje koffie of thee. Openingstijden: maandag van
09.00 tot 16.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag van
08.30 tot 17.00 uur. Haltestraat 33, tel. 5715584.

Ibrahim el Kabary van De Zandvoortse Bazaar

Naast een grote sortering vers fruit en groenten (ook
Surinaamse, zoals kousenband en zoete aardappelen) biedt
hij eveneens prachtig vlees aan. Afgezien van varkensvlees
kunt u daar terecht voor kip, rund- en kalfsvlees, doch vooral
voor mooi lamsvlees, van koteletjes tot lamsschouder en
-bout. Ook lekkere worstjes, zelfgemaakte shoarma, kebab
en schaslik tot roti met kip of rundvlees liggen in de koelvitrines op u te wachten. Voor bij de borrel kunt u een keuze
maken uit vele soorten olijven en tapenades, verse vijgen
en dadels, Turkse pizza, een Marokkaanse pannenkoek of
broodjes gevuld met spinazie of fetakaas en natuurlijk ontbreekt de baklava niet. De sortering specerijen en kruiden is
gigantisch. De zaak is 7 dagen per week geopend van 08.30
tot 21.00 uur. Haltestraat 30, tel. 06-14467611.
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Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13
Als je je ei niet kwijt kunt...

32=R

38=L

Fleur en kleur…
lekker genieten!

21=O

Altijd wat te doen,
Altijd gezellig!

Specialist voor al uw bloemwerken.

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is
te vinden op:
GROTE KROCHT 23
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Schrijf u nu in voor onze
Nieuwsbrief!
www.zandvoortinbedrijf.nl
8=L

52=N

Wegens verbouwing zijn wij gesloten

Donderdag 7 april openen wij onze deuren!

vanaf zondag 10 april
t/m vrijdag 15 april

Woondecoratie van o.a. Riverdale,
PTMD en Countryfield.

Zaterdag 16 april zijn wij weer geopend!

Originele Boeddha’s, monniken
en prachtig houtsnijwerk uit Indonesië.

N.B. TNT-postbussenlocatie tijdelijk in postkantoor

Ook voor kleine cadeautjes kunt u bij ons terecht.

Sjaak Balkenende
Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl
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Wij zijn 7 dagen per week geopend
Grote Krocht 22 (v.h. Ed Onel)
T. 023-5739005
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Pro Eccclesia et Pontifice voor Ria Winnubst
Ria Winnubst-Lammers heeft afgelopen zondag ten over-

staan van een volle Agathakerk door pastor Dick Duijves

de Pauselijke Onderscheiding ‘Pro Eccclesia et Pontifice’
opgespeld gekregen. Zij kreeg deze hoge onderscheiding
voor haar jarenlange vrijwillige werkzaamheden voor de
Agathaparochie.

Ria Winnubst toont trots haar onderscheiding

Naast bijzonder veel variërende werkzaamheden voor
de kerk, waaronder het onderhouden van het kerkhof
achter de kerk en het iedere
dag openen en sluiten daarvan, en het organiseren van
de urnenwand op het kerkhof, is zij ook coördinator van
het liturgisch beraad. “Vorig
jaar is zij 70 jaar geworden.
De Agathaparochie wil haar
eren om alles wat ze vele jaren achtereen voor de parochie deed. In het bijzonder

denk ik aan de functie die
ze heeft als beheerder van
het Agathakerkhof, waar
tot haar komst veel achterstallig onderhoud was.
Mede door haar inzet zijn er
nieuwe plekken gecreëerd.
Bijzondere aandacht was er
voor de kindergraven waarvoor ook een monument
voor is gekomen en er is een
urnenwand gekomen. Het is
een bijzondere tuin geworden midden in het hart van
Zandvoort, in alle rust en

eerbied. Ook onderhield ze
contact met nabestaanden
en dat is heel belangrijk en
delicaat. Ria maakt ook voor
de gedachteniswand in de
kerk de gedachteniskruisjes
voor de overleden parochianen”, verduidelijkte Duijves
de voordracht van haar. Uit
naam van Paus Benedictus
XVI spelde hij vervolgens
de onderscheiding op haar
revers.
De onderscheiding wordt
slechts uitgereikt aan katholieke gelovigen die ten
minste 45 jaar oud zijn en
die zich ten minste 25 jaar
verdienstelijk hebben gemaakt voor het katholieke
geloof of de kerk. Het is
voor Zandvoort een bijzondere gelegenheid omdat het
slechts zelden is voorgekomen dat Zandvoortse inwoners deze medaille opgespeld
hebben gekregen. De laatste
was Matthé Crabbendam sr.
die de onderscheiding kreeg
voor zijn 50-jarig jubileum
als penningmeester van de
RKSV TZB en, na de fusie met
Zandvoortmeeuwen handbal,
in het vervolg daarvan bij ZSC.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing
van brieven te weigeren.

Hier geboren en getogen ben ik trots op mijn dorp. Ik woon voor een paar jaar in Singapore, maar gelukkig
ben ik regelmatig in Zandvoort. Even genieten en uitwaaien. In een week tijd ben ik weer helemaal op de
hoogte van de dorpsroddel. Hoewel ik via de online versie van dit blad ook prima weet wat er gaande is.

Politiek verslag

commissievergadering, d.d. 30 maart

Voorlopig geen bewakingscamera’s
in uitgaansgebied
Vorige week woensdag heeft de commissie Projecten &

Thema’s vergaderd. Voorzitter Gert Jan Bluijs meldde aan
het begin van de vergadering dat agendapunt 7, de regi-

onale visie op verkeer & vervoer en ontwikkeling ‘WestWing van de Metropool’, op verzoek van de gezamenlijke

fracties van D66 in de regio van de VRK van de agenda
werd gehaald.

De reden daarvoor was,
volgens Ruud Sandbergen
(D66), dat de personen die
het beleidsplan op hadden
gesteld niet in de gelegenheid zijn om het een en ander toe te lichten. “Maar ik
beloof u dat het ooit (!) weer
op de agenda komt”, zei hij.
“En wel dit jaar”, verduidelijkte hij direct daarna nadat
hij uiteraard de lachers op
zijn hand had gekregen.

Camera’s

Vervolgens kreeg de nieu-

we teamchef van de politie
Kennemer Kust, Fons Sarneel,
de gelegenheid om zich voor
het eerst voor te stellen aan
de raads- en bijzondere commissieleden, waarna hij het
jaarplan van zijn team (te
downloaden vanaf www.
zandvoort.nl) uit de doeken
deed. Vragen van de commissieleden over specifieke
Zandvoortse aangelegenheden werden vervolgens door
hem uitvoerig beantwoord
waarbij hij zo nu en dan
hulp kraag van burgemees-

Anita Jansen

Bomenkap

De discussie over het groen
beleidsplan en het amendement over het kappen van
gezonde bomen spitste zich
toe op het uitvoeren dan wel
niet uitvoeren van het amendement. Wethouder Andor
Sandbergen zal komen met
een aangepast raadsvoorstel
dat nog dit jaar geëffectueerd zal worden.

Bruisend ZEE-evenement
Zondag 17 april organiseert het IVN Zuid-Kennemerland
een bruisend ZEE-evenement op het strand en in het Jut-

tersmu-ZEE-um. Er zijn veel activiteiten voor jong en oud
en de ceremoniemeester zorgt ervoor dat iedereen weet
wat er gaande is.

Deze week brengt me veel om over na te denken. Twee observaties van de afgelopen week:
Dinsdag: in de supermarkt hoor ik een luid verwijt dat er wel 3 klanten in de rij staan, om elf uur. Bij
AH voor de deur vang ik een gesprekje op, dat “die vent zonder tanden gelukkig niet zit te jengelen
op zijn harmonica”. Het gaat nog even door (ik krijg mijn fiets niet van het slot en luister langer dan
me lief is mee), ook over de jankmuziek die vaak gemaakt wordt en de vrouw met haar krantje. Ja,
Zandvoort mag trots zijn op haar enorme PVV aanhang. Gelukkig, mijn fiets is van het slot. Thuis heb
ik spijt dat ik de vrouwen niet heb aangesproken. Ik schaam mij.
Vrijdag: loop ik trots door het dorp. Met Rina, een Chinese vriendin. Zij woont in Shanghai, een enorme
stad waar zo’n 20 miljoen mensen wonen. Rina loopt te genieten langs de boulevard, van de heerlijke frisse schone lucht. We komen onderweg nog geen twintig mensen tegen….. Hoezo vol = vol? In
oud-Zandvoort kijkt Rina haar ogen echt uit. De opgeknapte visserswoningen zijn klein (vind ik) maar
zo mooi geverfd (vindt zij). Deze mensen moeten wel heel gelukkig zijn. En rijk. Zij krijgt die indruk,
omdat je in iedere woning zo naar binnen kunt kijken en de mooiste spullen in de vensterbank ziet staan,
tentoongesteld aan de argeloze voorbijganger. En denk nu niet dat deze Chinese dame niets gewend is.
Zij werkt voor een grote luchtvaartmaatschappij en ziet veel van de wereld!

ter Niek Meijer die Veiligheid
in portefeuille heeft. Hieruit
kwam naar voren dat zowel
de politie als de gemeente
cameratoezicht in het uitgaansgebied van Zandvoort
pas als laatste redmiddel beschouwen. Het effect daarvan is eerst goed, maar later
zwakt dat weer duidelijk af,
was de strekking van de uitleg daarbij.

Bruisend ZEE evenement | Foto: Rob Bossink

Na een bezoek aan de IVN
strandpost kom je tot de
ontdekking dat het strand
veel meer te bieden heeft
dan zon, zand en zee. Met
een gevarieerd aanbod aan
activiteiten is er veel te luisteren, zelf te doen en te kijken. Bij de coastwatch leer

je alles over troep (wat er
niet moet liggen) op strand.
In de strandpost zijn levende schelpdieren te zien
zoals kokkels, Amerikaanse
zwaardschede, wulken en
een schelpen tentoonstelling. Tijdens de strandexcursie neem je jouw strand-

vondsten mee waarmee
je gaat ‘justelen’. Er is een
Zeedobbelenspel met grote
dobbelstenen en je leert
knopen maken. Verder is er
een grote strandexcursie
voor jong en oud over het
hele strand en een tentoonstelling op doek. De locatie
is in en bij het JuttersmuZEE-um, Strandweg 2 bij de
Rotonde. Volwassenen en
kinderen vanaf 4 jaar zijn
van 12.00 tot 16.00 uur welkom en alle activiteiten zijn
gratis! Aanmelden is niet
nodig.

Korvissen

Samen met kinderen en volwassenen gaat de korvisser met een groot, speciaal
sleepnet langs het strand.
Hij vist op kleine vissen en
andere zeediertjes. Hierna
wordt de vangst bekeken en
geeft de visser uitleg. Let op:
het korvissen begint al om
11.30 uur en om 12.00 uur
nog een keer.
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Gratis cursus voor ondernemers

“Overvaltraining in Winkels”
Maandag 18 april van 19:00 uur - 22:00 uur bij Politiebureau Zandvoort

Als eerste het laatste
ondernemersnieuws

van Zandvoort!
Ontvang het via
onze nieuwsbrief.

Ruim 1250 ondernemers

Ondernemers Kerkstraat organiseren “Hoge Hakken Race”

Burgernet voor ondernemers

Wist u dat er in Zandvoort circa 1250
ondernemers zijn gevestigd?

De Kerkstraat in Zandvoort vormt zaterdag 23
april het decor voor een Hoge Hakken Race. De
ondernemers in deze populaire winkelstraat hebben zich verenigd en organiseren gezamenlijk
een ludiek evenement.

Sinds 14 maart kunnen ondernemers
zich aanmelden voor Burgernet in Kennemerland. Burgernet maakt gebruik
van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven.

De deelneemsters moeten al rennend een parcours afleggen dat door de Kerkstraat omhoog
gaat, daar de straat oversteken richting het keerpunt bij De Haven van Zandvoort, om vervolgens weer de Kerkstraat naar beneden te
rennen. En dat op schoenen met hakken die minimaal negen centimeter hoog zijn.

De centralist van de politiemeldkamer
start, na een melding, een Burgernetactie op. Deelnemers ontvangen een
ingesproken bericht via de (mobiele)
telefoon, of een tekstbericht per SMS.
Zo helpen zij bijvoorbeeld bij het zoeken
naar een vermist kind of bij het oplossen
van een misdrijf. In een crisissituatie,
zoals een gifwolk, krijgt u als deelnemer informatie over wat u moet doen.
Door uw ogen en oren te gebruiken kunt
u direct helpen om uw leefomgeving
veiliger te maken. Meld u vandaag nog
aan op www.burgernetkennemerland.nl

Maak uzelf daarom bekend als ondernemer in Zandvoort en word lid van
Zandvoort in Bedrijf. Kijk op de website
voor meer informatie.

De hoofdprijs, een Kerkstraat-winkelcheque ter waarde van €500,- wordt aan het einde
van de middag uitgereikt aan degene die de snelste tijd heeft neergezet.

Bedrijfsonroerendgoed van de Maand
Voor meer informatie

website: www.zandvoortinbedrijf.nl
tel: 023-8 200 322 | email: info@zinb.nl

www.zandvoortinbedrijf.nl

Nabij het centrum, aan het Burgemeester van
Fenemaplein 20, wordt een nette kantoorruimte
op de begane grond te huur aangeboden. Deze
ruimte van ca. 50 m² met kitchenette en toilet.
Voor meer informatie:
Cense & van Lingen - Tel 023 - 5715715.

€7
per m5a0,and

www.burgernetkennemerland.nl

Moerenburg krijgt een nieuwe look!
Vanwege de verbouwing zijn wij tijdelijk gehuisvest op Raadhuisplein 3

Vanaf nu: altijd 10% kassakorting
op alle geuren en cosmetica
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Kunstzinnig trio in atelier Akwaaba
Het was een druk bezocht weekend bij de expositie ‘Oud en
Nieuw’ in de voormalige Smederij aan het Schelpenplein. De

rode loper lag uit en de kunstobjecten gemaakt van luxaflex

van Frans van Eeden stonden aan de straatkant te pronken.
Binnen was de mooie schoencollectie van Simone Memel te

bezichtigen en natuurlijk ontbrak de glaskunst van galeriehoudster Ellen Kuijl niet in haar sfeervolle atelier.

De expositie op de zolder van atelier Akwaaba | Foto: Rob Bossink

door Nel kerkman

Op de bovenetage stonden
de objecten van de drie kunstenaars qua kleur perfect
geëtaleerd. De schoenen

van Simone Memel zijn een
plaatje en je zou er zo op
willen weg lopen met om je
hals een mooie glasketting
van Kuil en een schattige
lamellen pinguïn van Van

Eeden voor in de tuin.

Bijzonder schoeisel

De schoenen van Memel
worden op maat gemaakt.
Eerst worden de linker- en
rechtervoet opgemeten,
voor personen met een
brede leest is er geen enkel
probleem. De schoen is van
binnen en buiten van leer
maar ook ander materiaal
zoals breiwol en touw zijn
mogelijk. Dus ben je ook op
zoek naar een mooie trouwschoen die een bepaalde
kleur moet hebben, dan is
Memel het adres. De meeste
schoenen hebben een sierlijk
silhouet en een bijpassende
leren tas kan erbij besteld
worden. De levertijd voor
schoenen is een maand.

Extra geopend

Voor de kunstliefhebbers die
afgelopen weekend niet in de
gelegenheid waren om naar

Atelier Akwaaba te komen,
is er de mogelijkheid om op
zondag 10 en 17 april langs te
komen. Dan zijn de komische
kunstobjecten van Frans van
Eeden te zien die zowel binnen als buiten gezet kunnen
worden. Vooral voor buiten
zijn de grote vogelobjecten
met door de wind fladderende vleugels geschikt. Het
materiaal is roestvrij, licht van
gewicht en in alle kleuren te
verkrijgen. Maar ook een mooi
glasobject van Ellen Kuijl
kan prima in de tuin staan
en wil je eens iets anders?
Kom dan langs en maak een
afspraak voor een van haar
workshops Glasfusing. Voor
de aankoop voor een mooi
glassieraad met schitterende
kleurencombinatie staat de
oude smederijdeur gastvrij
open. Het adres van atelier
Akwaaba is Schelpenplein
12, of kijk op www.glaskunstellenkuijl.nl.

Geweldig optreden bij Jazz in Zandvoort
De uitspraak ‘goede wijn behoeft geen krans’ is zeker van

toepassing bij de concertmatige jazzuitvoeringen in theater De Krocht, georganiseerd door stichting Jazz in Zand-

voort. Ook afgelopen zondag was het vanouds genieten
van twee gasten die het Trio Johan Clement versterkten.

achter Clement daardoor er
geen interactie was tussen
de andere spelers. In sommige muziekstukken was het
te merken dat er niet of nauwelijks oogcontact was tussen Griekspoor en Clement.
De kenners naast me vertelden me dat dit de speciale
Peterson opstelling was. Maar
verder niets dan lof over het
geweldige mini-jazzconcert.

Voor elk wat wils

Jacco Griekspoor op de vibrafoon

door Nel Kerkman

De twee gasten waren Jacco
Griekspoor op de vibrafoon en slagwerker Joost
Kesselaar. Beide zijn fantastische talenten met een uitzonderlijk gevoel voor ritme.
De ene keer swingde het de
pan uit, de andere keer was
hun inbreng zeer ingetogen

en gevoelig, vooral bij de ballads van ‘Stardust’ en ‘You
look good to me’.

Peterson opstelling

De speciale opstelling van
de muziekinstrumenten viel
direct op. Johan Clement zat
met zijn rug naar de overige
muzikanten en de bassist
Eric Timmerman stond vlak

Er was voor een ieder genoeg
gelegenheid voor solo’s en
daar werd door de muzikanten
gretig gebruik van gemaakt.
Telkens verbaas ik me weer
over de vingervlugge handen
van Clement die in een razend
tempo over de toetsen van de
piano gaan. Ook bassist Eric
Timmermans is zo een virtuoos die moeiteloos zijn instrument bespeelt. De veel
gevraagde drummer Joost
Kesselaar, die in Zandvoort
zijn debuut maakte, gaf een
staaltje van zijn kunnen weg.
Zonder meer begeleidde hij

zijn medemuzikanten met een
eigen stijl en zijn drumsolo’s
waren een belevenis. De vibrafoon van Jacco Griekspoor
had maar één rij klankbuizen
die met twee stokken (mallets) gebruikt werd. Wat moet
je over een goede motoriek
beschikken om zulke mooie
klanken uit een instrument te
toveren. De afwisseling van de
muziek was verrassend, hield
je niet van een swingende stijl
dan kon je weg dromen bij een
ballad. Het laatste stuk John
Brown’s body, ook bekend voor
het dochtertje van Griekspoor
als ‘lief klein konijntje’, was
een goede uitsmijter. Al met
al: wie zondag koos voor het
mooie weer, heeft beslist iets
bijzonders gemist.
De allerlaatste jazzmiddag
van dit seizoen is op 1 mei
aanstaande. Dan laat de veel
belovende vocaliste Margriet
Sjoerdsma haar stem klinken
in theater De Krocht. Meer
informatie: www.jazzinzandvoort.nl.

Groen licht voor Skate
Event en Kunstfestijn
Roy van Buuringen laat met trots weten dat hij voor het

Kunstfestijn en voor een nieuw skate evenement voor jongeren, groen licht heeft gekregen van de gemeente. Het

Zandvoort Skate Event gaat op 7 mei plaatsvinden op en

rond de skatebaan bij de spoorwegovergang aan de Van
Lennepweg. Op deze middag zullen er diverse wedstrijden

gereden worden en optredens van diverse artiesten zullen
het geheel opvrolijken.

Op 9 juli zal voor de 4e keer het
Kunstfestijn georganiseerd
worden. Organisator Roy van
Buuringen is daar extra trots
op om dat dit evenement dit
jaar bijna niet door zou gaan.
Het OVZ Cultuurfonds wilde
niet meer doorgaan met
deze talentenjacht. Dit jaar
zal stichting 1216 Forgotten
Foundation het Kunstfestijn
ondersteunen. Jongeren van
8 tot 21 jaar met passie voor
muziek, dans, circus, poëzie,
cabaret, rap, musical of toneel
kunnen meedoen aan deze talentenjacht. Het maakt niet
uit of het een groep is of dat

het een solo-act betreft, zolang het maar kwaliteit heeft.
Onder het motto ‘Verzin het
maar!’ willen ze laten zien dat
jonge Nederlandse podiumkunstenaars heel wat te bieden hebben tijdens de show
op het Kerkplein in Zandvoort.
Als beide evenementen
een succes worden, zal van
Buuringen eventuele verdere
mogelijkheden bekijken voor
evenementen voor de jeugd
van Zandvoort. Aanmelden
voor beide evenementen is
gratis en kan via www.onairevents.nl of info@onairevents.nl of tel 06-19427070.

Lils Mackintosh Quintet
Vrijdag 8 april staat er weer een topoptreden geprogram-

meerd in Oomstee Jazz. Lils Mackintosh zal met haar kwintet een swingend optreden verzorgen. Mackintosh is een

graag geziene artiest in het jazzcafé aan de Zeestraat en
heeft daar al regelmatig opgetreden.

Lils Macintosh

Er zijn weinig zangeressen die
zo lekker rauw en met bluesy
feeljazz kunnen zingen als Lils
Mackintosh. Haar gevoel voor
humor klinkt door in haar
muziek en is zeker zichtbaar
tijdens haar optredens. Deze
Edison winnares uit 2000
heeft inmiddels al 7 Cd’s uitgebracht waaronder 'About
Crazy' in 2008. Het optreden
zou niet compleet zijn zonder de inbreng van één van

Nederlands meest typerende
saxofoonspelers, Clous van
Mechelen, die gepassioneerd
kan sleuren en slepen. Hij zal
zeker weer perfect inspelen
op de zang van Mackintosh.
Haar begeleiding bestaat
verder uit de zeer veelzijdig
pianist Nick van den Bos, Tom
Kwakernaat op de contrabas
en Menno Veenendaal op
drums. Aanvang 21.00 uur
en de toegang is gratis.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand april voor Pashouders:

GAROFALO

Mager Rundergehakt
Kilo € 5,95

Buffel mozzarello

Lekkerder bestaat niet
Nu 250 gram € 4,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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

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

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

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie bloempotten in diverse
kleuren en maten binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Horeca:

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

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Walk of Fame

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand april:
10% korting op grastapijt
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

Herenmode

Voor de Pasen:
mooie polo’s
023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag
www.walkoffameshirts.nl

www.medina-woninginrichting.nl

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties
(partners en ouder/kind).

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting
Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
Zandkorrel plaatsen.
n
ee
is
Reken zelf uw voordeel
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ortPas kunt u
Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
r
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de
volgen
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Voorjaar bij Lavogue Coiffures -Haar Visagie

7=A

dames en heren salon.

Uitnodiging

De lente is begonnen en de klok is weer vooruit,

3 editie
e

FIER OPEN
Voorronde: maandag 6 juni 2011
Gol�baan Spaarnwoude
Finale: maandag 26 september 2011
Kennemer Golf & Country Club

ook wij gaan vooruit met nieuwe
kleuringen en coupes.

4=E

Ook voor het verzorgen van uw haar hebben
wij Sabastiaan en Redken in de salon.
Zie onze website www.lavogue-zandvoort.nl
Metamorfose, arrangementen, bruidkapsels
en make-up.
Wegens groot succes van hairwefts van prachtig
Europees haar o.a uit Scandinavië en Frankrijk.
Alles is mogelijk, zijkanten verlengen voor een
boblijn, volume, lengte een lange pony ook voor
dunner wordend haar.
Voor info bel ons gerust of loop even binnen.

Inschrijving in Café Fier
Haltestraat 32 | 2042 LN Zandvoort
www.cafe�ier.nl

Dames
1.
2.
3.
4.

Bovenlip + Kin
Oksels
Bikinilijn brasil
Onderbenen

Heren
€ 50,€ 45,€ 80,€ 135,-

1.
2.
3.
4.

Wenkbrauwen
Nek
Borst
Rug (tot taille)

€ 15,€ 45,€ 100,€112,-

41=M
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Bij Lavogue Coiffures,
Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort. Tel.: 023-5730172
Hair, kleurspecialiste Nelly en Stephanie Wendelgelst, Roni Geusebroek
Hairweft specialiste Yasel de Vries
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DE HOBBYCLUB
De hobby’s van Hermine Eckelboom
In het eerdere interview met Hermine Eckelboom als dorpsgenote zijn haar hobby's al ter sprake gekomen, maar het

loonde zeker de moeite om hieraan een apart artikel te wijden. Het verzamelen van stripboeken is in 1972, vlak na de
geboorte van de oudste zoon begonnen en met name met

de eerste serie van Suske & Wiske. Zij is hiermee gestopt na

het overlijden van de tekenaar Willy van der Steen, maar
haar collectie omvat toch nog circa 150 exemplaren.

Hermine Eckelboom

Hierna volgden een complete reeks Asterix & Obelix,
Lucky Luke en Kuifje en vanaf 1986 kwamen ook andere
titels in beeld. Hermine: "Ik
schrijf alle aankopen, inmiddels tegen de 1000, op
alfabet in een klapper en
zo kan ik, als ik naar een
rommelmarkt of naar de
Stripdagen in Haarlem
ga, vooraf de ontbrekende
nummers noteren in de
hoop deze dan te vinden,
dat kan soms jaren duren.
Hoewel ik wel altijd op zoek
ben naar iets bijzonders, zal
ik niet koste wat kost een
stripboek kopen. Voor sommige exemplaren wordt

soms wel € 150 per stuk gevraagd." Op mijn vraag wat
haar zo aantrekt in strips,
luidt haar antwoord: "Ik
ben zeer visueel ingesteld,
natuurlijk is het verhaal
belangrijk, maar vooral de
fraaie tekeningen spreken
mij aan." Als uitvloeisel van
deze hobby is zij ook tekenfilms gaan sparen (video en
DVD) en dan voornamelijk
de originele Disney-films.
Maar ook de schitterende
Japanse sprookjesverhalen
van Studio Ghibli zijn in haar
kast te vinden.

Beren maken

Een andere hobby, die zij

sinds 2000 beoefent, is het
maken van beren. Toen haar
moeder dement werd, bezocht Hermine ter afleiding
een keer een berenbeurs in
Rotterdam en was direct
verkocht. Zij ging les nemen
bij Ans Jansen-Assendelft
in Schalkwijk, een zeer bekende berenmaakster, en
werd daar door het virus
aangetast. "Ik maak voornamelijk geboorteberen en
mini-beren, want de stof,
circa € 100 per meter, en
de benodigde andere materialen zijn schreeuwend
duur", zegt ze. De meeste
beren worden aan de hand
van een gekocht patroon
gemaakt, waarbij het een
ongeschreven wet is dat je
deze weliswaar zelfgemaakte beren niet mag verkopen;
voor kenners is namelijk de
hand en het ontwerp van de
patroonmaakster duidelijk
herkenbaar. Dat beren favoriet bij haar zijn, blijkt wel
uit het bijzondere feit dat zij
in 2006 zelfs een vijfdaagse
zwarte berensafari naar
Kajaani bij de Fins-Russische
grens heeft gemaakt. Met
een gids zwierf zij een dag in
de wouden en zat zij in een
observatiehut op tien meter
afstand van deze kolossale
roofdieren.

Geocaching

Alsof dit nog niet voldoende
vrijetijdsactiviteiten zijn, is
Hermine door haar zoon
Jan-Bram Risseeuw, zeer actief binnen de Zandvoortse

scouting, in aanraking gekomen met 'geocaching'.
“Geo wat?”, zie ik u denken.
Iemand verstopt op een bijzondere plaats, meestal in
de natuur, een waterdichte
doos met daarin een logboek en verder een aantal
leuke goedkope voorwerpen
om te ruilen. Dit gebeurt
echt wereldwijd. Met een
hand GPS (Global Position
System) bepaalt hij de precieze coördinaten van de
schuilplaats, die vervolgens
publiceerd worden op de
website www.geocaching.
com. Anderen lezen die coördinaten en kunnen op
zoek gaan naar de cache (=
schat). Vervolgens loggen
zij in op de speciale cachepagina om hun bezoek
kenbaar te maken; een moderne variant van schatzoeken dus. Jan-Bram heeft zowel voor de scouting als de
Zandvoortse VVV al diverse
‘schatten’ gemaakt en samen met zijn moeder is hij
zowel hier in de omgeving
als in onder meer Brussel op
jacht geweest.
Als Hermine weer redelijk
ter been is, zij heeft namelijk onlangs een nieuwe knie
gekregen, gaat zij het liefst
met haar eigen tent, tamelijk primitief, kamperen
op een afgelegen plek via
Staatsbosbeheer. "Heerlijk
rustig en met alleen een
krantje kan ik mij prima
vermaken", aldus deze veelzijdige hobbyiste.

Kinderkledingverkoop bij Pippeloentje
Traditiegetrouw wordt er ook dit voorjaar weer een speciale kinderkledingverkoop georganiseerd op het kinderdagverblijf Pippeloentje. Zondag 10 april is het kinderdagverblijf
van 12.00 tot 16.00 uur tijdelijk omgetoverd tot een heuse kledingzaak.
Zoals gewoonlijk is er zeer
veel keus aan nieuwe kinderkleding en alle kleding is
uitsluitend van bekende po-

pulaire merken en voor ten
minste de helft van de prijs.
Ook voor ondergoed en badkleding van goede kwaliteit

kunt u voordelig slagen. Dus
voor een nieuwe, trendy en
toch voordelige zomeroutfit voor uw kind bent u zon-

dagmiddag bij Pippeloentje
op het goede adres.
Kinderdagverblijf Pipp e
loentje, Burg. Nawijnlaan
101 (aan de achterkant
van het ‘Huis in het Kost
verloren’). Voor meer informatie: Relinde Adegeest
tel. 5713665 of 5717628.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Droog en vrij veel zon
komende dagen
En toen was het even zomer in Zandvoort! Afgelopen zaterdag was (zoals hier ook al aangekondigd) een echte
topdag met afgerond 24 graden in Zandvoort en Bentveld. We beleefden het warmste tijdvak sinds 1968 in
deze tijd van het jaar en april kende eigenlijk nooit een
warmere start de afgelopen honderd jaar.
Aprilwarmte duurt in de regel nooit lang, want zondag
in de namiddag was het een
fllinke jas (zo’n 15 graden)
koeler. Voorlopig zijn die
‘vette’ 20+ temperaturen er
ook niet meer bij, maar het
kwik blijft wel op een prettig
niveau de komende dagen.
In het weekend zit er waarschijnlijk weer een stijging in
en is de kans op 17-18 graden
niet onmogelijk.
Na een dinsdag met wat
zompigheid, was het op
woensdag al beter weer en
dat is het de komende dagen ook, inclusief genoeg
zon. Nederland ligt steeds in
het overgangsgebied tussen
lagedrukgebieden meer naar
het noorden en hogedrukgebieden in zuidwestelijke
richting. Laatstgenoemde
weersystemen blijven grotendeels weersbepalend.
Een lichtdoorstroomd weerbeeld is het gevolg waarbij
de droge momenten veruit
in de meerderheid zullen zijn.
De voorjaarsdroogte begint alweer in het oog te
springen. Na een zeer droge
maartmaand is april niet
voornemens de regenregisters wagenwijd open te
zetten. Afgelopen weekend
werden de eerste duinbranden alweer gerapporteerd bij
Do.

Schoorl in Noord-Holland.
Ook de Zandvoortse duinen
zijn erg droog momenteel.
Richting en in het weekend
blijft het dus overwegend
droog met op de meeste dagen flink wat zon.
De temperaturen blijven
steeds bovengemiddeld
overdag en we zien de nachten geleidelijk weer kouder
(minder zacht) worden. Zicht
op een belangrijke weersverandering is er niet voorlopig.
Aprilletje zoet doet het dus
eigenlijk best goed.
Berucht is niet zelden de
karakteristieke aprilkou
inclusief enkele hagel en/
of sneeuwbuien. Zo vroor
het op 29 april 1976 nog
bijna 7 graden in ZuidKennemerland. De zomer
die evenwel volgde werd
legendarisch en was nog altijd de mooiste zomer van de
afgelopen 35 jaar. Gaan we
dit jaar eens op herhaling?
Vooral strandtenthouders
hopen eindelijk eens een
keer op een lange en stabiele
zomer.
Voorjaarskou in de tweede
maandhelft? Bel de weerprimeurlijn eens op
0900-1234554.
weerman Marc Putto
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Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 55
023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl
In de Nationale Feestdagenkrant van de Stichting Viering
Nationale Feestdagen, die u in april in de bus ontvangt kunt u ons
nieuwe cursusaanbod vinden voor het seizoen 2011-2012.

Happy Days bij
Toko Bintang.nl

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur		 20 mei t/m 8 juli

Spaans, een zomercursus
Vakantie Spaans, zonder diep in te gaan op de grammatica aan de
hand van praktische voorbeelden.
Woensdag 19:00 – 20:30 uur
11 mei – 29 juni

Spare rib's of Kippenpoten menu
 Indonesian sate style
 Chinese Babi Pangang style
 American BBQ style

Senioren Computercursus
Snuffelcursus
Dinsdag 10:00 – 12:00		 17 mei t/m 31 mei

OOK Samen is een dag activiteit
voor ouderen die van gezelligheid en activiteiten houden.
Elke donderdag bij OOK Zandvoort in Pluspunt.
Start nu ook op zondag.

afhalen of bezorgen €

14,50

Toko Bintang
Haltestraat 34, 2042 LN Zandvoort, Tel.: 023-5712800

31=E

De Toon Hermans groep
komt elke 2e vrijdag van de maand bij elkaar van
10.30 tot 12.00 uur bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55.
Deze groep is voor mensen die te maken hebben met kanker.
Op 8 april komt Marianne Mascini vertellen over yoga, ademhaling en ontspanningsoefeningen. Opgave vooraf is prettig maar niet
noodzakelijk. Deelname en ook de koffie of thee zijn gratis.

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.
Kom langs op de Vrijwilligersmarkt zaterdag 14 mei
van 12.00 tot 15.00 uur op het Raadhuisplein.
Er is een springkussen, muziek en een voetbaldoel
Wist u dat?: In de Boekenkast van Pluspunt kunt u boeken
meenemen, afgeven en/of omruilen. Wij kunnen weer nieuwe
boeken gebruiken. Ook kinderboeken.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
OOK Zandvoort, Flemingstraat 55 023 5740330

Expositie Pluspunt:
Herbert Immer Willems, olieverfschilderijen
16

Spreekuur oogkliniek
in Huis in de Duinen
Medinova Kliniek OMC (Oogheelkundig Medisch Centrum)
Haarlem is een van de zorginstellingen die deel uitmaakt

van de zorgboulevard in het Huis in de Duinen (HiD). De

kliniek is een zelfstandig behandelcentrum dat gespeciali-

seerd is in de behandeling van oogaandoeningen en oogziektes. Het eerstvolgende spreekuur is op woensdag 25
augustus vanaf 13.30 uur.

Optometrist Kees Corstanje
van OMC Haarlem houdt regelmatig spreekuren in het
HiD. Patiënten kunnen dan
door hem worden onderzocht
op oogaandoeningen zoals
staar, glaucoom, maculadegeneratie en diabetische retinopathie. Mocht het nodig
zijn, dan kan iemand zeer snel
worden doorverwezen naar

een van de oogartsen van de
kliniek in Haarlem. Daarnaast
kan de optometrist brillen
aanmeten en een briladvies
geven. Voor het maken van
een afspraak kunt u bellen met OMC Haarlem, tel.
023-535 0000. Een afspraak
duurt ongeveer 15 minuten.
Iedereen vanaf 12 jaar is welkom op het spreekuur.
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Column

Marsmannetje

Wat een fantastisch talent is dat toch hè, die Bruno Mars?
Alles was hij zingt komt weer hoog in onze hitlijsten te staan
en velen worden met hun wekkerradio gewekt door deze
beste jongen. Ik zal je eerlijk zeggen, persoonlijk vind ik het
rotzooi. Vreselijke muziek. Ja, de melodie is best grappig
maar ik ben bang dat dat 90% van zijn succes is. Als je namelijk goed naar zijn stem luistert is het net alsof hij die hits
zingt tijdens het naar huis joggen van zijn eigen vasectomie!
Maar wat ik echt onbegrijpelijk vind, zijn zijn songteksten.
Laat ik even het refrein vertalen van een van zijn liedjes:

‘Creatieve mama’
Waarom verlaten mensen in de bloei van hun leven ons dorp? Carolien Profijt is een geboren en getogen Zandvoortse, maar heeft in 2004 tijdens een
vakantie in Barcelona haar grote liefde ontmoet die haar bij terugkomst

in Nederland meenam naar het rustige Brabant, alwaar ze tot op heden

nog steeds woont. In het Zuiden van ons land geniet zij intussen van man,
dochter en 2e kind op komst. Liefde blijkt nog altijd sterker dan de zee en

Carolien
P

rofijt

het strand, hoewel ze die zo nu en dan nog zeker mist.
door Mandy Schoorl

Carolien zit bij mij aan de keukentafel. We raken in gesprek over herinneringen uit haar jeugd van toen ze nog
in Zandvoort woonde. De Zeeschuimers komen langs, en
het enorme buitenzwembad met springtorens (waar nu
het Centre Parcs staat). Een plek waar Carolien heel vaak
te vinden was. Deelneemster aan alle zwemvierdaagsen.
En voor de leeftijdsgenoten onder ons: het toentertijd zeer
populaire plankhangen, dat was wat! Met je armen net
zolang aan een duikplank hangen totdat je vingers blauw
zagen. En over haar eerste appartement in de Lijsterstraat,
tegenover de Oranje Nassau school. Wat ze werkelijk het
meeste mist zijn de openingstijden van de winkels op
zondag. Die luxe hebben ze dan weer niet in het mooie
Brabant.
Na de Beatrixschool in Zandvoort, heeft Carolien de Gerrit
Barger Mavo in Heemstede en de MTS Modekleding in
Amsterdam doorlopen. Haar hart lag in patronen ontwerpen voor het maken van (bedrijfs)kleding. Echter, na de

IS
PICTURE TH

geboorte van haar eerste kind vond ze de rompertjes die ze
kocht erg saai. Dat heeft haar enorm gemotiveerd om, na
haar ontslag door de financiële crisis bij haar laatste werkgever, een eigen webwinkel op te zetten: Mammarina, de
creatiefste borduurspecialist (www.mammarina.nl). In deze
winkel vind je machinaal geborduurde artikelen speciaal voor
baby’s, zoals rompers, lakentjes en handdoeken. Leuk om cadeau te geven op kraamvisite.
Tantes van haar moeder wonen allemaal in Australië en hebben allen een eigen atelier. Toen Carolien ooit eens bruidsmeisje was op de bruiloft van haar moeders neef zag ze dat
allemaal en zei tegen haar moeder: “ooit ga ik dat bij jou op
zolder beginnen”. Dit is intussen haar eigen zolder geworden!
Als de tijd het toelaat, stept Carolien graag wat weg in de
sportschool. Zandvoort vergeten doet ze nooit. De eerste A1
race op het circuit, de welbekende DTM races, het strand, de
duinen, en de bezoeken aan ‘ons mam’ (op zijn Brabants), zijn
nog steeds redenen waarvoor zij en haar man met regelmaat
terugkeren naar ons dorp.

Foto & tekst: Mandy

Ik zou een granaat voor je vangen.
Ik zou mijn hand op een mes leggen voor je.
Ik zou mezelf voor een trein gooien voor je.
Ik zou alles voor je doen.
Ik zou al deze pijn doorstaan voor je.
Ik zou een kogel door mijn kop laten jagen voor je.
Dat zou ik allemaal doen maar dat zou je niet voor mij doen.
Ja, dat haalt je de koekoek dat zij dat niet doet voor deze suïcidale masochist! Dan kom je echt van een andere planeet,
wat ook zijn naam zou verklaren. Maar Bruno, hier op aarde
doen we dat niet! Als je je benadeeld voelt door dat grietje,
stop er dan ook geen energie meer in en ga dan weer naar
een datingsite voor wanhopige mensen. Zo doen we dat hier.
Maar nog beter zou zijn om een hobby te zoeken en lol te
hebben. Misschien kunnen we in de toekomst dan genieten
van leuke en vrolijke liedjes. Gelukkig maar dat al de fans van
deze artiest alleen naar de melodie luisteren want als ze zijn
cd’s kopen vanwege zijn teksten hebben we hier een groot
probleem. Rondvliegende granaten en geen trein die meer
op tijd rijdt is niet waar we op zitten te wachten.

Get Out!
Vrijdag 8 april:
Vanavond presenteert Bar Dancing Fame Zandvoort: Een Goet Foud
Veest!! Kom voor de meest foute muziek, in je meest foute outfit,
met je meest goede humeur naar Fame, waar een uitermate goede
sfeer zal zorgen voor een topavond! Entree: gratis!
Vrijdag 8 april:
Het is weer zover! We kunnen weer lekker chillen bij het kampvuurtje
en genieten van een ondergaande zon met uitzicht op zee… Vrijdag
8 april vanaf 16.00 komen de gezelligste mensen weer bij elkaar
voor een authentiek, sfeervol openingsfeestje... Bij Woodstock in
Bloemendaal natuurlijk! Met een line-up van onder andere: Tettero,
Sven en Freddy Spool, ben je verzekerd van een topfeestje! Kaarten
zijn € 10 in de voorverkoop en € 13 aan de deur.
Check www.woodstock69.nl voor meer info!

Ik w e e t , v o o r s o m m ig e n w o rd e n d ie fo t o ’s v a n d e h e rt e n w a t e e n t o n ig , m a a r m ij b lijft h e t v e rw o n d e re n .
F ie t s e n d o p w e g ric h t in g h e t H u is in d e D u in e n , w a s ik t o c h v e rb a a s d t o e n ik b ijg a a n d s c h o u w s p e l a a n s c h o u w d e . N e g e n m a n n e n , p ro n ke n d m e t g e w e i, le k ke r o n g e s t o o rd g ra z e n d in d e g ro e n e t u in . To t d a t z e o p g e s c h rik t
w e rd e n d o o r e e n lo s lo p e n d e , b la ffe n d e h o n d d ie o n d e r h e t h e k d o o r w a s g e k ro p e n e n h e n d e s t u ip e n o p h e t lijf
jo e g . E e n k w a rt ie r h e b ik e r g e s t a a n , e n ie d e re e n d ie p a s s e e rd e s t o p t e . G e a d o re e rd h e b b e n w e s t a a n k ijke n .

Zondag 10 april:
Schud je heupen los en ga vanavond helemaal uit je dak bij Mango’s
Beachbar in Zandvoort! Vanaf 16:00 uur kun je hier terecht voor het
proeven van Spaanse wijnen, het genieten van een maaltijd met
Spaanse ingrediënten en een salsa workshop. DJ Andres zorgt ervoor
dat je je helemaal kunt laten gaan op het swingende ritme. Zorg
dat je er bij bent: Latin Taste Salsa feest @ Mango's! Entree: € 20
voorverkoop of € 25 aan de deur. Check: www.mangosbeachbar.nl
17
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Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

De meest creatieve
ondernemer van 2010 / 2011
De Cum Laude boerenkaas:
17=S
prijswinnaar 2011
deze week bij ons in de aanbieding.

Dit moet u proeven…..

uit de keuken van Fleur komen de lekkerste
lasagnes en ook is er weer verse aspergesoep
Haltestraat 38, tel. 571 50 00

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

DE SALON is per direct op zoek naar

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
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

een parttime schoonheidsspecialiste
die zelfstandig kan werken.

Mail je CV naar info@desalonzandvoort.nl
of bel met eigenaresse Laura Bluijs 0643049362
www.desalonzandvoort.nl

KINDERKLEDINGVERKOOP
VAN 0 TOT 16 JAAR

ALLEEN TOPMERKEN !

o.a. DIESEL – GUESS – G’SUS – G’BRO – NO-NO
AIRFORCE – CLAESEN’S – SCOTCH & SODA
PETROL – JAPAN RAGS – VINGINO
NOLITA – RA-RE – LOLA – IKKS
PEPE JEANS – GEISHA – ED HARDY

OOK BADKLEDING EN ONDERGOED!

is op zoek naar een

PARTTIME SCHOONMAKER
Voor diverse objecten in Zandvoort/Bentveld/Heemstede
Werktijden: 20 uur per week, salaris in overleg
Rijbewijs en kennis van glasbewassing is een pré
Voor Inlichtingen bel 06-14324444
U kunt uw CV mailen aan: info@koenecleaning.nl

ZONDAG 10 APRIL
van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw en met
grote korting: 50 - 70%!
35=E

Bloeiende violen
Struiken en vaste planten
Bemesting voor gazon en border

(er is een pinapparaat aanwezig)

Op Kinderdagverblijf

Vanaf half april ook dinsdags weer geopend

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

47=N

Waar vind je de leukste babywinkel
van Zandvoort?
Natuurlijk in Jupiter Plaza
bij Dreams & Daytime
51=E
Haltestraat 10 C te Zandvoort
023-5737494
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

ONDERTUSSEN IN….
Nieuws uit onze zuster-kustplaatsen
De eerste editie van deze rubriek met daarin het wel en

het opruimen van het strand niet uitsluit.

wee van badplaatsen aan de Noordzeekust van de kop

van Noord-Holland tot en met Zeeuws-Vlaanderen, riep
veel enthousiaste reacties op. Vooral het relativerende effect van de vaak soortgelijke problemen als die wij hier in

Zandvoort hebben, viel goed. Deze week voor één keer een
extra uitgebreide aflevering…

In Wijk aan Zee hebben inwoners geklaagd over een kleverige stof die op hun huizen en auto’s was neergedaald. Het
bleek om latex te gaan, afkomstig van het bedrijf Tata Steel.
Tata sproeit bij harde wind latex op de bergen erts op hun
terrein, om stofoverlast te voorkomen. Maar ja, nu was er
plakoverlast. Tata heeft toegezegd de verontreinigde auto’s
schoon te laten maken. +++ Op 1 mei krijgt Castricum een
nieuwe burgemeester, want de huidige, mevrouw EmmensKnol, neemt na 9 jaar afscheid en gaat met pensioen. Er zijn
37 sollicitanten (25 mannen en 12 vrouwen), die de komende
maand gesprekken zullen voeren met de Commissaris van de
Koningin. Een vertrouwenscommissie brengt vervolgens advies uit aan de gemeenteraad. Verwacht wordt dat de nieuwe
burgemeester in september aan de slag kan. +++ In de nacht
van zaterdag op zondag zijn in Castricum drie jongens van 17
aangehouden die spiegels van auto’s aan het trappen waren.
+++ In diezelfde nacht
zijn er in Noordwijk
liefst 15 aanhoudingen verricht, acht
daarvan wegens geweldpleging. In alle
gevallen was overmatige inname van
alcohol in het spel.
Teamchef van de politie Jaap de Kok: “We merken dat het
geweld tussen jongeren onderling toeneemt. Dat baart me
zorgen. Samen met de gemeente en de horeca kijken we hoe
we het uitgaansleven nog veiliger kunnen krijgen.” (Nóg veiliger, toe maar! EG) +++ Overigens vonden de meeste aanhoudingen in of bij horecagelegenheid De Grent plaats. Oorzaken
van vechtpartijen waren onder meer het morsen van drank
en het per ongeluk tegen iemand aanstoten. De leeftijd van
de betrokkenen varieerde van 15 tot 22 jaar. +++ Het personeel van een Noordwijkse surfwinkel heeft samen met haar
clientèle en hun kinderen het strand schoongemaakt. Met
name surfers zeggen veel last te hebben van afval. +++

Taakstraf: strand opruimen

Ook in Scheveningen hebben surfers van de Surfrider
Foundation het strand opgeruimd. Ze verzamelden maar
liefst 50 vuilniszakken vol met voornamelijk plastic afval. Dat
is reden voor de plaatselijke PVV om de aanpak van vervuilers
te willen verhevigen en boetes voor het achterlaten van afval
op het strand te verhogen. “Dit schaadt de leefbaarheid voor
mens en dier,” aldus PVV-er De Mos, die ook taakstraffen als

+++ Een ambulancebroeder die in Scheveningen bezig was
spullen uit te laden om een onwel geworden vrouw te helpen, werd door een 28-jarige Haagse automobilist, die het
allemaal te lang vond duren, bijna van zijn sokken gereden.
De Hagenaar drukte het gaspedaal stevig in en scheerde
rakelings langs de broeder die net op tijd opzij kon springen.
De agressieveling is door de politie aangehouden en ingesloten voor verhoor. +++ Sinds 2 april is het informatiepunt
van de VVV op de Scheveningse pier weer geopend. Twee
dagen later ging er op de boulevard nog een informatiepunt
open: Informatiecentrum Nieuw Scheveningen, met animaties en uitleg over de nieuwe Scheveningse boulevard die
in 2013 klaar moet zijn. +++ De gemeente Den Haag heeft
laten weten dat er komend strandseizoen in Scheveningen
extra streng gecontroleerd zal worden op het overtreden
van de muziekregeling. Geluidsoverlast wordt te vuur en te
zwaard bestreden met onverwachte en preventieve controles en een 24-uurs meldlijn. +++ Hoog bezoek deze week:
koning Gustaf en koningin Silvia van Zweden bezoeken de
scoutingbijeenkomst die van 7 t/m 10 april in Scheveningen
gehouden wordt. Ook prinses Maxima, beschermvrouw van
Scouting Nederland, komt langs. +++

Koelkast gestolen

De zandsuppletie van het Egmondse strand is voltooid. De
meer dan 150 meter lange pijp is uit zee gehaald en voorlopig
is het strand weer helemaal klaar voor het zomerseizoen. +++
Tussen Den Helder en Julianadorp is een echtpaar tijdens
een fietstochtje door de duinen onderuit gegaan met hun
tandem nadat de broekspijp van de man in de kettingkast terechtkwam. Het was even zoeken, maar toen de ambulance ze
gevonden had bleek de vrouw vanwege een hoofdwond naar
het ziekenhuis te moeten. De man had een schaafwond, de
tandem was licht beschadigd. +++ Medewerkers van de douane zagen in ’s Gravenzande middenin de nacht een 29-jarige Duitser met een steekwagentje met een grote koelkast
erop lopen, op weg naar een park met vakantiehuisjes. Uit
onderzoek bleek dat de koelkast uit een in aanbouw zijnde
strandtent afkomstig was. De Duitser werd voor verhoor meegenomen. +++ Na een melding van verontruste getuigen trof
de politie op de boulevard van Hoek van Holland midden in
de nacht een hard huilend 17-jarig meisje aan. Zij was op haar
brommer naar de boulevard gereden om uiting te geven aan
intens liefdesverdriet… +++

KATTENKWAAD

Nr. 9

De terreur van Banjer (2)
Vorige week vertelde ik hoe
onze buurtkat Banjer continu ons huis binnensluipt
om het eten van onze katten op te eten en zijn territorium, dat zo’n beetje de
hele Noordbuurt bestrijkt,
af te bakenen. De vraag die
overbleef was: waarom jagen onze drie katers Tommy,
Polo en Macavity hem niet
weg? Dat doen ze ook af en
toe, en met succes. Maar
meestal lijkt het ze geen bal
te interesseren. Regelmatig
treffen we Banjer samen met
onze drie jongens slapend in
de huiskamer aan, Banjer in
de mand van Polo, Polo zelf
samen met Macavity op de
vensterbank en Tommy op
de bank. Nu heb ik gehoord
dat er ook buurtpoezen zijn
die strak staan van de stress
door Banjer. Die het emotioneel niet aankunnen en een
psychisch wrak zijn geworden. Ja, dan is de lol er wel af
natuurlijk.
Naar aanleiding van de vorige Kattenkwaad kregen we
een mail binnen van Banjer’s
eigenaren. Lees maar even
mee…
“Graag wil ik reageren op het
heerlijke stukje in de krant
over onze oh zo lieve kater
Banjer. Al van heel jongs af
aan was hij niet in huis te
houden en zagen we geen
andere weg: we hebben de
achterdeur open gedaan en
Banjer mocht de wijde wereld
in, want binnen werd ALLES

gesloopt. Schemerlampen,
beeldjes, planten, alles gooide de lieverd om en kapot. We
weten dat kittens "slopen",
maar dit product was niet in
huis te houden. De kinderen
waren het er helemaal niet
mee eens en vonden me een
barbaar, maar Banjer was me
dankbaar. Hij had duidelijk
ruimte nodig. Nadeel is dat hij
nu de hele buurt als zijn huis
ziet. Overal naar binnen, overal eten, overal kattenkwaad,
overal geaaid worden. Thuis
( ja, hij komt best nog wel
eens thuis) is hij heel sociaal:
ons andere poesje krijgt altijd
keurig voorrang als er gegeten wordt en er wordt heel lief
een kussen of stoel gedeeld.
Lieve buurtgenoten, bedankt
dat jullie onze Banjer zo te
eten ‘geven’ en tolereren dat
hij ‘soms’ kattenkwaad uithaalt. José en Ewald Vonsee.”
Banjer is dus eigenlijk een
boerderijkat in de bebouwde
kom. We hebben een struinende stroper in de straat.
Eigenlijk hebben we geen
drie, maar drieëneenhalve
kat. Want er gaat vrijwel
geen dag voorbij zonder dat
hij even langs komt banjeren. Het is een uniek portret,
maar wel héél vermoeiend
en overheersend. Ik moet om
hem lachen, maar hij drijft
me ook vaak tot razernij. En
ik vraag me af of ‘tolereren’
niet een iets te rooskleurige
term is voor de meeste van
onze buurtgenoten…

Er gaat vrijwel geen dag voorbij zonder dat Banjer even langs komt
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

Racket bespannen?
Dietrich Spanservice
Tel. 06-53618845
Oosterparkstraat 31,
Zandvoort

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Glas in lood ramen
Gebrandschilderd glas
Gezandstraald glas

16=R

Ook voor Zandvoortse taferelen in gebrandschilderd glas
Donkere Spaarne 14 zwart - Haarlem

Tel. 023-53 11 330

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.
39=L

L. Paap Medische hulpmiddelen, 06-51815360. o.a.:
boodschappenwagentje,
wandelstokken, looprekken,
krukken, rollator, bekken
instabiliteit, handtherapie,
fietstrainer, steppersbike,
.........................................................

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

ZANDKORRELS
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666
of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Grand Café & Restaurant

Vacatures
LEIDINGGEVENDE
MEDEWERKER BEDIENING FT
Functie eisen

Horeca ervaring
Leidinggevende capaciteiten
Teamplayer
Gastvrij & Servicegericht
In bezit diploma sociale hygiëne

MEDEWERKER BEDIENING
Functie eisen

Horeca ervaring
Gastvrij & Servicegericht

Reacties per E-mail: cafeneuf@cafeneuf.nl
Café Neuf Grand Café & Restaurant
Haltestraat 25 2042 LK Zandvoort

ZANDKORRELS INVULBON
Wegens verbouwing van Bruna Balkenende,
inleveren deze week alleen mogelijk op hogeweg 39F1
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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in: dia
betische voet*, reumatische
voet*, schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Pedicure Salon Henny
komt ook bij u thuis.
Ontharen met LHE
(Light Heat Energy).
Nu beginnen, in de
zomer klaar. Aanbieding:
per flits € 2. Oksel:
normaal € 28,50 nu € 16,50.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097 of
06-31931940
of 023-5734944
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Voor een goede
en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid.
06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en glaswerk tot meubels en van
kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.

Garage te huur
Trompstraat.
€ 130,- per maand.
Tel. 06-28640654
........................................................
Café Neuf Grand Café
& Restaurant zoekt
afwashulpen
Werktijden van 17.30
tot +/- 22.30 uur
Ben jij hardwerkend en
flexibel inzetbaar? Neem
dan nu contact met ons op!
Reacties naar e-mail:
cafeneuf@cafeneuf.nl
.........................................................
Wesley de Graaf, ik heb je
USB-stick gevonden van
je opleiding sport, dienstverl. & veiligheid. Bel me
dan geef ik hem terug.
C. Burger, 06-27057367
.........................................................
Huishoudelijke hulp
gevraagd, voor iedere
laatste maandag v.d.
maand, missch. later
meer. s.v.p. bellen 0235715292 (na 16.00 u.)
.........................................................
Woonruimte te huur
in centrum,
1 of 2 personen, per direct,
woonkamer+open keuken, slaapkamer, douche/
toilet. € 750 + 1 mnd.
borg. Tel. 06-53344660
.........................................................
Uw woning verkopen?
Neem vrijblijvend contact op met Trendmark
Makelaardij te Zandvoort!
Bel: 023 - 5734712
Bezoek voor meer informatie onze website
www.trendmark.nl
.........................................................
Feestje Thuis?
www.goedkoopdrank.nl
OHD Zandvoort
Tel 023-5738777
Ook Tap & Tafel Verhuur
.........................................................
Schilder heeft tijd voor
al uw werk, binnen en
buiten. Tel. 023-5719800
of 06-48335655
.........................................................
Voor al uw zinkwerken:
de zinkspecialist! Goten,
dakkapellen, etc. Bel voor
gratis offerte 06-15048677.
Tevens dakbedekkingen
.........................................................
Hij die op de troon zat
zei: Alles maak ik nieuw!
-- Openbaring 21:5a
www.gebedzandvoort.nl
Bidden vernieuwd je hart

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

Gemeentelijke publicatie week 14 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 13 en de
verdere in week 13 door het college genomen besluiten zijn in
week 14 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Gecombineerde commissievergadering Raadszaken
en Planning en Control

De gecombineerde commissievergadering Raadszaken en Planning en Control vindt plaats op 13 april 2011 vanaf 20.00 uur
in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De entree
vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijsten van de commissies Raadszaken van 15 maart
en Planning en Control van 16 maart 2011 openbaar en besloten deel.
- Vaste agendapunten
- Evaluatie gehandicaptenparkeren Het huidige beleid is verouderd en verder zijn zaken geconstateerd die herijking nodig
maken. Aanbevelingen worden gedaan voor de aanpassing
van het gehandicaptenparkeerbeleid. De commissie wordt
verzocht de raad te adviseren.
- Kredieten uitvoering parkeerplan (parkeerterrein De Zuid)
Om parkeerterrein De Zuid in eigen beheer te nemen is andere
parkeerapparatuur nodig en wordt de inrichting van het terrein op enkele punten aangepast. Hiervoor zijn in het investerings- en nieuw beleidsplan 2011-2014 financiële middelen
opgenomen. Verzocht wordt het krediet in 2011 in plaats van
in 2012 beschikbaar te stellen. De commissie wordt verzocht
de raad te adviseren.
- Intrekken verordening Toeristenbelasting strandstoelen en/
of strandbedden 2010 Vanaf 2011 worden de opbrengsten van
de toeristenbelasting strandstoelen en/of strandbedden 2010
doorberekend in de nieuwe strandpachtovereenkomsten.
- Dekkingsvoorstel Begroting 2011 Bij behandeling van de
begroting 2011 is een amendement aangenomen met de opdracht om een dekkingsvoorstel aan de raad voor te leggen
voor de taakstelling van €208.000,00.
- Reglement van Orde Het Reglement van Orde is aangepast
aan de nieuwe vergaderstructuur van de raad en gewijzigde
regelgeving. De raad moet hierin geadviseerd worden.
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Vastgestelde Drank en Horecaverordening

In kader van lastenverlichting voor bedrijven heeft de gemeente besloten het verlof alcoholvrije drank te schrappen.
Dit betekent dat vanaf 8 april 2011 met name alcoholvrije
horecabedrijven geen vergunning meer hoeven aan te vragen
voor het verstrekken van alcoholvrije dranken.
In de vergadering van 29 maart 2011 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de Drank- en Horecaverordening vastgesteld.
Deze verordening treedt in werking op 8 april 2011 en ligt
ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op

de website. De verordening betreft de ontheffing voor het
verstrekken van sterke drank in gebouwen die in gebruik zijn
als onderwijs-, jongeren-, sportinstelling of als buurthuis. Het
verlof alcoholvrije drank voor met name horecabedrijven, is in
het kader van vermindering regeldruk voor bedrijven vervallen.

Vaststelling Wegsleepverordening Zandvoort

In de vergadering van 29 maart 2011 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de Wegsleepverordening Zandvoort vastgesteld.
Deze verordening treedt in werking op 8 april 2011 en ligt ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de
website. De verordening betreft de soort kosten die op de overtreder verhaald kunnen worden bij het wegslepen, verplaaten
en bewaren van het voertuig. In het vervolg worden de hoogte
van deze kosten door het college jaarlijks gepubliceerd.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 11 april 2011 vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die
van belang zijn voor alle burgers. De vergadering vindt plaats
in Gebouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Ingekomen omgevingsvergunningen
Zandvoort:

- Zandvoortselaan 165, verwijderen van asbest, ingekomen 25
maart 2011, 2011-VV-054.
- Paradijsweg 15, uitbreiden van de woning, ingekomen 28
maart 2011, 2011-VV-055.
- Strandafgang De Fauvage 12, plaatsen seizoensgebonden
strandpaviljoen, ingekomen 29 maart 2011, 2011-VV-056.
- Hogeweg 42, gebruikersvergunning, ingekomen 29 maart
2011, 2011-VV-057.
- Oranjestraat 5zw, sloop en bouw van een tuinschuur, ingekomen 30 maart 2011, 2011-VV-058.
- Zandvoortselaan 64, kappen van vier coniferen, ingekomen
30 maart 2011, 2011-VV-059.
- Frans Zwaanstraat 24, plaatsen dakkapel, ingekomen 31 maart
2011, 2011-VV-061.

Bentveld:

- Bentveldweg 6, maken van een inrit, ingekomen 25 maart
2011, 2011-VV-053.
- Westerduinweg 36, kappen van 10 bomen, ingekomen 30
maart 2011, 2011-VV-060.
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
Verzonden omgevingsvergunningen

- Patrijzenstraat 1a, verwijderen asbest, verzonden 28 maart
2011, 2011-VV-051.
- De Ruyterstraat 6-8-10, renoveren van de gevel, verzonden 30

maart 2011, 2011-VV-015.
- Oosterstraat ter hoogte van huisnummer 1, (eerder gepubliceerd onder het adres Schoolstraat t.o.
nr.1), tijdelijk plaatsen van een toiletvoorziening voor openbaar
gebruik, verzonden 31 maart 2011, 2011-VV-049.
- Haltestraat 15-d, splitsen van woonruimte, verzonden 30
maart 2011, 2011-002Sp.

Bezwaarschriften

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

Centraal telefoonnummer

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

voetbal

handbal

Geen periodetitel voor SV Zandvoort
Het keurcorps van SV Zandvoort is er zaterdag in Monnic-

kendam niet in geslaagd om de titel in de tweede periode veilig te stellen. Na een niet al te beste wedstrijd, met

maar liefst zes gele kaarten voor de gasten, verloren de
Zandvoorters door een penalty met 1-0.

Een van de vele kopduels op het middenveld

De winst was nodig om de
periodetitel mee naar Zand
voort te nemen, echter Mon
nickendam had ook nog kans
evenals Aalsmeer, DVVA en
AFC. Na zaterdag is de titel
van de tweede periode nog
steeds niet vergeven want
zowel DVVA als Aalsmeer hebben nog een wedstrijd tegoed.

Door wederom een aantal
afwezigen was vooral het
tekort aan lengte in zowel
de verdediging als in de aanvalslinie voor de mannen van
Pieter Keur fnuikend. Toch kon
Boy de Vet lange tijd zijn doel
leeg houden. Voorin werd een
aantal keren de doelman van
Monnickendam getest maar

daar bleef het dan ook bij, bij
rust was er nog niet gescoord
door beide ploegen.
Het venijn kwam direct na
rust. John Keur kreeg, net
binnen de lijnen van het
strafschopgebied de bal onbedoeld tegen zijn hand. De
scheidsrechter wees direct
naar de penaltystip. Formeel
heeft hij gelijk maar gezien de
situatie, er stond niemand in
de buurt, had hij ook anders
kunnen beslissen. Nu was het
een buitenkans voor de gastheren die inderdaad op 1-0
kwamen. Zandvoort moest
nu komen en deed dat ook
bij tijd en wijle. Uit deze aanvallen kwamen wat kleine
kansjes die echter allemaal
geëlimineerd werden. Tot
een kwartier voor tijd. Michel
de Haan dook het zestienmetergebied in en werd door de
keeper van Monnickendam
getorpedeerd. Opnieuw
wees de arbiter naar de ‘stip’.

De Haan zette zich achter
de bal maar een bijna zekerheid in het voetbal zegt: wie
de penalty krijgt, moet hem
niet nemen en ook nu weer
kwam dat uit. Het werd een
slap rolletje dat simpel kon
worden opgeraapt door de
keeper. Even later maakte een
Monnickendam-verdediger
nog eens hands binnen de
beruchte lijnen maar arbiter
De Waard veinsde het niet
gezien te hebben. Zandvoort
zag een mooie periodetitel in
rook opgaan.
Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort uit bij ZOB, dat zaterdag in Amstelveen met 1-0
verloor en dat twee plaatsen
hoger staat met twee punten meer dan Zandvoort.
Overige uitslagen 2e klasse
A: Haarlem/Kennemerland –
Voorland: 3-0; Overbos - AFC:
1-1; Castricum – Hellas Sport:
2-0; DVVA – TOB: 4-1 en Aals
meer – Jong Hercules: 2-1.

badminton
Jeugdig badminton laat nog steeds van zich spreken
De badmintonkinderen van familie Van der Aar laten regelmatig van zich spreken in de vaderlandse badmintonwereld. Door heel veel trainen, en natuurlijk veel inzet en

plezier in het spelletje, hebben ze de afgelopen tijd veel
progressie geboekt en zijn er ook weer mooie resultaten
neergezet.

Imke van der Aar in actie

De oudste, Imke, heeft afgelopen december deelgenomen
aan het zeer sterk bezette
internationale jeugdtoernooi in Hoensbroek waar 16
22

landen aan deelnamen. In de
klasse U13 is ze in het dubbel
2e geworden met een partner uit het belofteteam van
de Nederlandse Badminton

Bond, Marrit Willemse. In de
singel was de kwartfinale tegen een Française het eindpunt. Een prima prestatie
omdat ze ruim 2 maanden
geblesseerd is geweest en alleen in de week voorafgaande
aan het toernooi 100% voluit
mocht trainen. Verder heeft
Imke, als 12-jarige (!), haar 1e
senioren toernooi achter de
rug, en heeft dit met succes
afgewerkt. In zowel de singel
als in de dubbel is ze 1e geworden en in de mix net aan
verloren na 2 keer verlengen.
De komende maanden zal
het toptalent aan een aantal
sterke toernooien deelnemen.
Eind maart nog het zeer sterke Almere toernooi met de top
van Nederland, België en ook
zal de top van Denemarken
(U13) aanwezig zijn. In april is
het zeer bekende en zeer grote
toernooi in Antwerpen waar

deelnemers uit 20 landen aan
deelnemen. Ze heeft kansen
om op beide toernooien met
de topklasse mee te draaien
en voor de eindtitel te gaan!
Eind mei is voor haar het NJK,
hier zal zij ook zeker met nog
een heel klein groepje tot de
kanshebbers behoren in alle
drie de onderdelen.
Zusje Bregje, nog geen 10
jaar oud, gaat ook geweldig
en heeft in Hoensbroek een
goede prestatie neergezet.
In de dubbel is ze in de halve
finale uitgeschakeld door erg
sterke Deense meiden. In het
teamtoernooi, samen met
tweelingbroer Wessel, zijn
ze 1e geworden. Voor Wessel
geldt hetzelfde: hij maakt heel
veel progressie en is ontzettend enthousiast en gedreven.
Vooral in de dubbel en mixed
partijen maakt hij furore.

Onsportieve tegenstander
kost ZSC punten
Een vooral van Monnickendamse kant onsportieve wedstrijd heeft de eerste veldwedstrijd van het seizoen de
handbaldames van ZSC punten gekost. Zonder coach kwamen onze plaatsgenoten niet verder dan 18-9.
Coach Sven Heller kon helaas niet aanwezig zijn en
dat hebben de dames als
een duidelijk gemis ervaren.
Al vrij snel werd duidelijk
dat de Monnickendamse
clubarbiter niet van plan
was zijn dames naar een
nederlaag te leiden. Zonder
coach op de bank waren de
Zandvoortse dames overgeleverd aan de grillen van
deze man. Bij aanvang van
de wedstrijd hield hij beide
partijen voor dat duwen op
het asfaltveld tot blessures
zou kunnen leiden en dat
hij daar streng tegen op
zou treden. Toen echter
Romena Daniëls over de bal
werd heen geduwd, trad
de ‘onpartijdige leidsman’
niet op.

“In de tweede helft was een
dame van de tegenpartij
niet gediend van de manier
waarop Charissa Koning
haar verdedigde. Ze kwam
er gewoon niet langs, en
gaf haar vervolgens een
klap vol in het gezicht. Die
dame kreeg terecht rood
maar Charissa eveneens,
te gek voor woorden. Ik was
tijdens een val verkeerd terecht gekomen en kon dus
een groot deel van de tweede helft niet meer spelen.
Toen hadden we nog een
wissel over maar we kregen niet de kans om in de
wedstrijd te komen”, herinnert Martina Balk zich.
Komende zondag speelt
ZSC op de eigen velden om
12.00 uur tegen Aristos.

zaalvoetbal
Periodetitel in zicht
Opnieuw wist Zandvoort Noord afgelopen vrijdagavond
te winnen. Dit keer ging het iets minder gemakkelijk omdat tegenstander ZOG 3 voorafgaand aan het duel nog een
kans op de titel had.

Vooral in de eerste helft liep
het niet bij de Zandvoorters.
ZOG kwam al vroeg in de
wedstrijd op 0-1. Een score
die bijna tot aan het eind
van de eerste helft stond.
Vlak voor het rustsignaal
maakte Nigel Berg toch
nog de gelijkmaker voor
Zandvoort Noord.
In de tweede helft leek ZOG
opnieuw de betere ploeg. De
bezoekers kwamen op een
1-2 voorsprong, maar weer
was het Berg die de achterstand vrij vlot wegpoetste.

Daarna kreeg Zandvoort
Noord vat op het spel van
de Haarlemmers. Door twee
doelpunten van Maurice
Moll liepen de Zandvoorters
weg naar een 4-2 voorsprong. Een aansluittreffer leek toch nog even in
de lucht te hangen maar
Berg maakte met nog een
minuut te spelen een einde
aan de illusies van ZOG, 5-2.
“Het was een mooie wedstrijd en we zijn nog in de
race voor een periodetitel”,
aldus de tevreden coach
Marcel Paap na afloop.
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schoolvoetbal

vissport

ONS opnieuw Schoolvoetbalkampioen
Voor de tweede keer op rij is de Oranje Nassauschool

balsport betreft, in combinatie
met hun school, het hoogtepunt van het jaar. Zowel bij
de meisjes als bij de jongens
werd er op het scherpst van de
snede gevochten voor iedere
meter en iedere bal.

schoolleerling uit groep 8
vraagt wat hij of zij van school
vindt, zal het antwoord meestal “stom” zijn. Als het echter
aankomt op sportprestaties,
bestaat er geen betere school
dan die van hun. Vooral bij
de meisjes was de strijd uitermate spannend. Na dag
1 gingen de dames van de
Hannie Schaftschool fier aan
de leiding maar daar kwam
gedurende dag 2 een kentering in. De Nicolaasschool,
met in hun gelederen een
meisje dat selectie voor de
KNVB speelt, stak met kop en
schouders boven alle anderen
uit. Toch is dat geen vrijbrief
om kampioen te worden en
zij zouden uiteindelijk dan ook
niet de hoogste trede van het
schavot innemen. Die eer was
weggelegd voor de ONS. Met
één punt verschil mochten zij
de wisseltrofee een jaar in hun
bezit nemen.

Als je een gemiddelde basis-

Verrassende winnaar bij de

(ONS) Schoolvoetbalkampioen van Zandvoort geworden.
Na twee dagen in bijzonder koude weersomstandigheden
gevoetbald te hebben kwam de school als beste boven

drijven. De winnaars kregen de wisselbokaal overhandigd
door burgemeester Niek Meijer die de prijzen uitreikte.

De kampioenen van 2011

Ook dit keer werden de velden
van SV Zandvoort gebruikt na
toestemming van het nieuwe
bestuur. De organisatie hoeft
zelfs geen huur te betalen, een
mooie geste van SV Zandvoort.
Ruim honderd basisschoolleerlingen van Zandvoort beleefden weer voor wat de voet-

jongens werd de Duinroos
school. Volgens Henk Koning
van de organisatie heeft deze
school nog nooit het toernooi
gewonnen en kon men dus
van een primeur spreken. Met
slechts één verloren partij en
omdat de concurrentie ONS
en Mariaschool ook nog eens
een keer gelijkspeelden, stak
de Duinroosschool met kop en
schouders boven de anderen
uit.
De beker voor de school die
in de combinatie meisjes/
jongens het hoogste scoorde ging opnieuw, en met
ruim verschil, naar de ONS.
De Sportiviteitsprijs, ter beschikking gesteld door de
Zandvoortse Sportraad, was
verrassend een prooi voor de
Nicolaasschool. “Vooral de
prestaties van de meisjes zijn
daar debet aan”, aldus John
Lemmens van de Sportraad
die de prijs overhandigde aan
de aanvoerders.

basketbal
Lions heren net onder de honderd punten
De reserves van de Hoofddorpse basketbalvereniging The

Challengers konden zaterdagavond met lege handen terug
naar huis. In de Korver Sporthal kregen de heren van The Lions, ondersteund door Chris Kemp en Sander Verboom uit

het tweede team, alleen in de eerste helft wat tegengas

van hun gasten. De Zandvoorters wonnen uiteindelijk gedecideerd met 94-69, na een 44-38 ruststand.

we zomaar 11 punten uit in
het derde kwart. Mijn schoten vielen weer en ook Philip
Prins had weer het vizier op
scherp staan”, aldus Martina.
Toen dat gebeurde was het
hek van de dam en namen
beide heren een groot deel
van de score voor hun rekening. Lions stormde richting
de honderd punten maar dat
doel werd niet bereikt. De
score bleef hangen op 9469. Topscores Lions: Marvin
Martina 42, Philip Prins 20 en
Niels Crabbendam 10 punten.

Dames
Lay-up van Denise Kerkman

Marvin Martina was de grote
man tijdens deze wedstrijd.
“In de eerste helft vielen onze
schoten niet echt en stonden
we een beetje slap te verde-

digen waardoor Challengers
aansluiting kon houden. Toen
we tijdens de rust besproken hadden hoe we verder
moesten handelen, liepen

De dames van The Lions speelden zaterdag hun tweede
wedstrijd in de playoffs voor
de vijfde plaats in de Rayon
klasse. Vorige week werd in
Haarlem al met zestien punten verschil verloren van tegenstander Onze Gezellen en

afgelopen weekend zou het
niet veel anders worden. De
eerste helft was Lions enigszins in staat om in het spoor
van OG te blijven. Ook na rust
(20-36) bleef de achterstand
overbrugbaar maar meer
ook niet. Het vierde kwart
echter kwam Lions ineens
los en scoorde zes punten
meer dan hun opponenten.
Het gat bleek echter te groot
om ook nog op voorsprong
te kunnen komen en dan ook
nog eens zeventien punten
meer te scoren. Uiteindelijk
moesten de Zandvoortse dames met een 53-65 nederlaag
genoegen nemen. Door dit
resultaat speelt Lions nu om
de zevende plaats tegen het
eerste team van Akrides. De
eerste van de twee wedstrijden wordt komende maandag om 19.45 uur in de Korver
Sporthal gespeeld.

Schamele visvangst
Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) hield afgelopen zondag een viswedstrijd vanaf het strand nabij Beachclub
Take Five. Door de bemoeienissen van Willem Minkman

was er ondanks de slechte weersverwachting een grote
opkomst van vissende leden.

Viswedstrijd op het zuidstrand

Achtentwintig leden van de
club hadden zich waarschijnlijk door het in het vooruitzicht gestelde prijzenfestival
bij Take Five aangemeld. Het
KNMI zat er gelukkig voor
wat de verwachtingen betreft behoorlijk naast want
het was uitstekend weer
met een prima zee. Helaas
wil het seizoen voor wat de
visvangst betreft maar niet
loskomen. Of het nu ligt aan
de veranderende omstandigheden door de zandsuppletie
of gewoon dat er minder vis
zwemt, de geleerden weten

het niet maar het zorgde
wel voor veel gesprekstof
onder de doorgewinterde
hengelaars. Uiteindelijk
vingen de clubleden totaal
slechts 24 botten, met een
totale lengte van 551 cm aan
vis. Dat lijkt nog wel aardig
maar afgezet tegen 168 haken met een vette zeepier die
drie uur lang in de zee liggen
te verleiden is dat schamel.
Winnaar was Cas Al met 78
cm vis, tweede Ron de Jong
met 58 cm en derde Jeff de
Vos en Willem Minkman beiden met 50 cm.

adverteerders

Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Altijd goed
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Boudoir Personal Styling
Bruna
Café Fier
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chocoladehuis Willemsen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Corry's Kaashoek
De Lamstrael
De Salon
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars

Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Harocamo
Hugoos
Koene Cleaning Service
La Bonbonnière
Lavogue
Medinova Kliniek OMC
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt
Sea Optiek
Shanna's Shoe
Repair & Leatherwear
Sheila's Broodjes & @ Internet
SKiP St. Kdv. Pippeloentje-Pluk
Storm
Toko Bintang
Top Thuiszorg
Uitvaartcentrum Haarlem
Valk Glas in lood studio
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
Woonkado Discovery
Dreams & Daytime
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Actueel
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Courant
Actueel
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Eindelijk een
parkeergarage
in Zandvoort

Zie onze advertentie op de achterpagina

Cultuur

15

Pannenbier voor
nieuwbouw in
Nieuw Unicum

Bomschuitclub
houdt historie
in leven

Een hartverwarmend Zee-evenement
Ondanks een schrale zeewind was de animo voor het
bruisende
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Sport

Martin Verkerk
speelt bij
T.C. Zandvoort

Prinses Máxima
opent nieuwe Bruna
Afgelopen zaterdag was de heropening, na een gron-

Zee-evenement

dige verbouwing, van Bruna Balkenende aan de Grote

groot. Veel volwassenen en

Krocht. De aanwezigen keken hun ogen uit toen uit een

kinderen waren afgelopen

limousine ineens prinses Máxima stapte. Althans, dat

zondag naar het strand ge-

dachten de meesten.

komen om mee te doen aan

de gezellige activiteiten ge-

organiseerd door IVN Zuid-
Kennemerland. Vooral het

kornetvissen was duidelijk
een topper.

Het speciale sleepnet, de zogenaamde kor, wordt vanaf het strand voortgetrokken

door Nel Kerkman

Bij aankoop van
een RAY-BAN- of
PERSOL-ZONNEBRIL
standaard enkelvoudige
zonneglazen GRATIS!!!!
Graag tot ziens
bij SEA OPTIEK
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

De Mannetjes
Hoog bezoek

De werkgroepen van IVN
Zuid-Kennemerland willen
jong en oud laten genieten
en bewust maken van de rijkdommen van de natuur. Ook
deze regio, met zijn unieke
landschappen, heeft veel
te bieden. Een keer per jaar
organiseert de actieve werkgroep een strand- en zeeactiviteit in samenwerking
met het Juttersmu-ZEE-um.

Grijze garnalen

Vanwege het tij was het kornetvissen een half uur eerder
begonnen maar er was nog
een tweede sessie waar iedereen aan mee kon doen.

Het speciale sleepnet, de zogenaamde kor, wordt vanaf
het strand aan lange touwen
over de zeebodem getrokken
om ook het kleinste zeediertje uit het water te vissen.
De vangst die later weer terug wordt gezet, is altijd een
verrassing. “Deze garnalen
zijn grijs. Hoe kan dat nou,
thuis zijn ze roze”, zegt een
meisje verbaasd. Een van de
medewerkers legt het haar
geduldig uit.
Je kon niet alleen vissen maar
er waren ook leuke spellen.
Zo werd er van een potdeksel, gips en gevonden schelpen een uniek kunstwerkje
gemaakt. Een souvenirwin-

kel zou er jaloers op zijn. Iets
verder deed een meisje mee
aan het dobbel-zeespel, via
het aantal gegooide ogen
kreeg ze een vraag over de
zee. Er was altijd een prijsje
te verdienen. Met gejutte
spullen werd er ‘gejutseld’,
wat een verbastering is van
jutten en knutselen. Er was
een speurtocht en diverse
tenten met heel veel informatie over strand, schelpen
en de natuur om ons heen.
Na afloop ging iedereen, na
een educatieve middag, moe
en voldaan naar huis. Meer
informatie over natuuractiviteiten van IVN is te vinden
op www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Het team van Bruna verwelkomt 'Máxima' (r)

Een look-a-like van de Ne
derlandse prinses stapte uit,
werd door een fan verrast
met een ruiker bloemen en
opende de geheel opnieuw
ingerichte zaak van Sjaak en
Anneke Balkenende in stijl.
De ondernemers konden de
geste bijzonder waarderen,
alleen zat Anneke ook in het
complot om Sjaak te verrassen, die uiteraard van de
prins geen kwaad wist. De
‘prinses’ werd dan ook direct

door iedereen herkend.
Een aantal diensten van het
postkantoor waren al naar
Bruna overgegaan. Met de
nieuw ingerichte zaak is
Balkenende klaar om straks
in augustus alle postzaken
van het postkantoor over
te nemen. Voor de financiële handelingen wordt nog
naar een geschikte locatie
voor een ING loket gezocht
elders in Zandvoort.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

Werkt op SD/SDHC geheugen

Aanbieding alleen
geldig op 2e Paasdag

45x optische zoom

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

MEDIA MARKT PRIJS

MS-110
Videocamera

‘’t Is wat, in één week
Remkes en Máxima
in Zandvoort’

Konica Minolta lens, 45x optische zoom/800x digitaal, 2,7"
breedbeeld LCD-scherm, Super Lo Lux, beeldstabilisatie, USB 2.0,
werkt op SD/SDHC geheugenkaart, incl. accu en lader.

OPENINGSTIJDEN!

Deze aanbieding is alleen geldig op 2e
Paasdag van 10:00 tot 17:00 uur!
Exclusief geldig bij Media Markt Cruquius!

Welke straten worden afgesloten
op Koninginnedag? Kijk op pagina 20

CRUQUIUS • 2142 EV • Cruquiusplein 10
Tel. 023 - 543 88 00 • www.mediamarkt.nl
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waterstanden

familieberichten
Even waardig en dapper als zij haar ziekte
heeft gedragen overleed mijn echtgenote,
onze dochter, moeder en oma

Karin Lenore Schut
Hong Kong
22 december 1948

Zandvoort
18 april 2011

Voor reserveringen bel

023 - 571 57 07

Johanna Molenaar - Kotkowski
* 05-06-1922			

www.clubnautique.nl

† 13-04-2011

Gulian
Nathalie en Zaheer
Daan, Kas, Nora

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Gulian Schut (in herinnering)
Mimi van Dijk-van Asselt
Jan van Asselt

dankbetuiging

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Karin wordt vrijdag in besloten kring begraven.

Hartverwarmend is het dat zo velen ons
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van onze

Bedroefd om haar heengaan, maar met dankbare herinnering aan de liefde die zij ons heeft
geschonken, geven wij u kennis van het plotselinge
overlijden van mijn lieve moeder en onze oma

allerliefste

Gerard van Diemen

Adriana Henriëtte
Grimmon - van Son

Het is een troostrijke gedachte dat mijn man,
onze vader en opa in zijn leven voor velen zoveel
heeft betekend. Uw medeleven neemt het
verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel dit
niet alleen te dragen. Hartelijk dank hiervoor.

weduwe van
Aloysius Petrus Maria Antonius Grimmon

april
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

Hoog

Laag

Hoog

Laag

Hoog

21
01.55
22
02.51
23
03.36
24
04.26
25
04.37
26
06.05
27 00.00 0 7. 1 4
28 01.05 08.46

06.19
07.05
07.56
08.44
10.05
11.14
12.46
13.34

14. 40
15.25
16.14
16.54
18.05
19.16
20.24
21. 46

18. 45
19.38
20.24
21.23
22.34
-

w

a

t

e

r

terzijde stonden.

Uit aller naam: Marijke van Diemen

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

Zandvoort, april 2011

Zandvoort,
16 april 2011
Alwin
Danyel
Milan

Correspondentieadres:
Elburgkade 67
1324 HL Almere
Mijn moeder en onze oma is thuis, alwaar bezoek
mogelijk is na telefonisch overleg: 06-15352861.
De Uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 23 april om 10.30 uur in de St. Agathakerk,
Grote Krocht 45 te Zandvoort.
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Enige en algemene kennisgeving van het
overlijden van onze moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Zij is rustig ingeslapen.

Hans van Pelt

Amsterdam,
19 december 1919

Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een
unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,
trouwen, recepties, en andere feesten.

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
Dag en nacht bereikbaar

Iets te (ver)kopen?

Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden in crematorium Westerveld, Duin en
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis-Velsen. Tijd
van samenkomst om 12.00 uur.

Plaats een Zandkorrel

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers van Westerveld.

Zie pagina 10

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Komend Paasweekend
Protestantse gem. Zandvoort
Witte Donderdag
19.00 uur - ds. Mr. J.W. Verwijs
Goede Vrijdag
14.00 uur - ds. Mr. J.W. Verwijs
Paaswake (zaterdag)
10.00 uur - ds. Mr. J.W. Verwijs
Pasen (zondag)
10.00 uur - Mevr. drs.T.J. Koens

RK Parochie St. Agatha
Witte Donderdag
19.00 uur - Pastores D. Duijves en C. van Polvliet
Goede Vrijdag
10.00 uur - Pastores D. Duijves en C. van Polvliet
Paaswake (zaterdag)
22.30 uur - Pastores D. Duijves en C. van Polvliet
Pasen (zondag)
10.30 uur - Pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus
Goede Vrijdag
15.00 uur - Pastores D. Duijves en C. van Polvliet
Paaswake (zaterdag)
20.00 uur - Pastores D. Duijves en C. van Polvliet
Pasen (zondag)
10.30 uur - C. van Polvliet

burgerlijke stand
9 april - 15 april 2011
Geboren:

Rafael Joaquin, zoon van: Linnenbank, Antonius Reinirus en:
Huamani Mejia, Jenny Pamela.

Ondertrouwd:

van der Moolen, Rolf Willem en : Moelee, Miriam.

Overleden:

Heiligers geb. van der Meij, Frederika Henderika, oud 92 jaar.
van Gemert, Hans Emanuel, oud 85 jaar.
Feber geb. de Booij, Elisabeth, oud 97 jaar.
de Oude, Willem Cornelis, oud 85 jaar.
Molenaar geb. Kotkowski, Johanne, oud 88 jaar.

cartoon

pasen

Commissaris van de Koningin in Zandvoort column
Afgelopen vrijdag heeft Commissaris van de Koningin

(CvdK) Johan Remkes een werkbezoek gebracht aan Zand-

voort. Hij werd door burgemeester Niek Meijer ontvangen
en die leidde hem langs allerlei voor Zandvoort belangrijke

zaken als de Middenboulevard, Circuit Park Zandvoort,
Pluspunt in Nieuw Noord en het Louis Davids Carré.

Remkes (r.) krijgt een zak 'duinpiepers' van Meijer

Na de tour door Zandvoort,
die gedeeltelijk lopend en gedeeltelijk met een busje werd
gemaakt, maakte Remkes ken-

nis met de Zandvoortse raadsleden die een aantal vragen
bij hem hadden neergelegd.
Hij beantwoordde de vragen

uitvoerig en ging op een paar
nieuwe vragen, die spontaan oprezen, in. Vervolgens
maakte de CvdK kennis met
een aantal Zandvoortse inwoners die eveneens vragen
aan hem hadden gesteld. Ook
hier had hij antwoorden maar
ook een paar wedervragen. Zo
ontstond er spontaan een korte discussie over het circuit,
maar die werd door Meijer in
de kiem gesmoord omdat het
hier de gelegenheid niet voor
was. Nadat de burgemeester
Remkes een abonnement op
De Klink had overhandigd alsmede een kilo ‘duinpiepers’,
feestelijk verpakt in een kleine
juten zak, het nieuwste relatiegeschenk van de gemeente
Zandvoort, kwam er een einde
aan een dag die door Remkes
niet snel zal worden vergeten.

Eerste Hoge Hakken race in Kerkstraat
Komende zaterdag, 23 april, zal in het teken staan van
de eerste Hoge Hakken race in Zandvoort! De race vindt

plaats in de Kerkstraat en wordt door de gezamenlijke ondernemers georganiseerd. Het spektakel zal om 14.30 uur
beginnen.

Iedereen is van harte welkom
maar het leukste is natuurlijk meedoen! Ben je 18 jaar
of ouder en heb je een paar
flitsende hakken van tenminste 7 cm hoog, dan ben
jij misschien diegene die in
aanmerking komt voor de
hoofdprijs, een waardebon
van € 500.
Deze geweldige prijs is te
besteden bij de deelnemende winkeliers en ho-

reca in de Kerkstraat, op
het Badhuisplein en op het
strand. Uiteraard moet je
voor deze prijs wel even
de snelste tijd neerzetten!
De start is beneden aan de
Kerkstraat en de finish is
bovenaan. Dus in één keer
naar boven rennen en dan
finishen. Doe mee en ‘(paas)
haasje rep je’! De eerste tien
deelnemers die over de finish komen krijgen een gratis voetmassage aangebo-

den door de praktijk Lekker
Jezelf. Inschrijven kan tot een
half uur voor aanvang bij de
volgende winkels: Avenue,
Beachim, Banana Moon en
Bibi for Shoes. De kosten zijn
slechts € 1 per deelnemer.
Iedere klant krijgt zaterdag
in de Kerkstraat bij aankoop
een tas met allerlei cadeauen kortingsbonnen van alle
deelnemende ondernemers.
De Horecaondernemers
gaan met dienbladen met
hapjes door de straat en de
geluidsinstallatie wordt verzorgd door de firma Elres. Het
belooft een groot spektakel
te worden dus komt allen kijken, of beter, meedoen!

Zondags minder ritten lijn 80 en 81
Als gevolg van bezuinigingen op openbaar vervoer worden
per zondag 1 mei in onze regio de dienstregelingen voor de
bussen aangepast. Voor Zandvoort betekent het dat er op
zondag voortaan minder bussen rijden.
De provincie heeft besloten
deze maatregel alleen op
zondag toe te passen, omdat op deze dag gemiddeld
het minste aantal reizigers

van de bus gebruik maakt.
De wijziging voor lijn 80 is
dat de ritten vanaf het busstation om 07.25 en 01.25 uur
vervallen op zondag. Van lijn

81 vervallen op zondagochtend enkele ritten vanaf het
Busstation en vanaf de Kees
omstraat. Tevens rijdt lijn 81
op zondag niet meer op het
traject Haarlem Station –
Overveen – Santpoort Zuid.
Een overzicht van alle wijzigingen staat op www.connexxion.nl.

Volgens mij…

is Pasen meer dan een extra
vrije dag. In het dorp hangen
weer, net als met kerst 2009,
geheimzinnige posters op
diverse ramen met de tekst
‘Sta op Pasen’. Het is een
hobo-teken dat niet alleen in
Zandvoort maar ook landelijk
wordt opgeplakt. Het komt uit
Amerika overgewaaid waar
zwervers (hobo’s) in geheimschrift een teken op een paal
bij de ingang van een ranch
plaatsten. Met het teken stelden ze elkaar op de hoogte van
de te verwachten ontvangst.
Was de gever goed of slecht?
Sta op Pasen is meer dan
een extra vrije dag, eieren
eten, verven en verstoppen,
gezellig brunchen en op het
gele tafelkleed een overheerlijke paasstol. En op tweede
Paasdag gezamenlijk de meubelboulevards, tuincentra en
autoshow’s bezoeken. Of een
uitstapje naar de Keukenhof.
De betekenis van Pasen verdwijnt en gaat steeds meer
op Kerstmis lijken. Zo liggen bij
de bloemist in plaats van hulst
en kerstbomen de kronkelige
hazelaartakken en de kleur
kerstrood is veranderd in paasgeel. De chocoladen paaseitjes
liggen al maandenlang in de
winkels. Alleen de kaarten met
‘Vrolijk Pasen’ ontbreken nog.
De tekst ‘Sta op Pasen’ met
een omgekeerde vork als hobo-teken betekent: dit is de
beste plaats om te zijn. Het
geeft je ook een boodschap
mee om na te denken over
Pasen. Zou het dan toch iets
meer zijn dan een extra vrije
dag, eieren en een paasstol?
Tenslotte is Pasen een kerkelijke viering rond tekens uit
een ver verleden: aarde, water,
vuur, licht. Deze tekens zetten
je aan tot betrokkenheid met
en voor elkaar. Voor een goede
toekomst, een nieuw leven en
een betere wereld. En sta ook
op tegen het zinloze geweld zoals onlangs in
Alphen aan de Rijn en
in Baflo gebeurde. Dus,
sta op het is Pasen voor
iedereen.

Nel Kerkman

kerkdiensten
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Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
april

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :

driegangen menu voor € 29,50
(maandag en donderdag € 25,00)

Aspergesoep

6=V

iii
gekookte aardappels,
ei en Hollandaise saus
met

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

17-09-09
Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook deDoseniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,--

		
Vr 18-09-09

Bel: 5712102

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
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

De meest creatieve
ondernemer
van 2010 / 2011
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

13.30-16.00 uur

30 Koninginnedag - Centrum

of

(uitgebreid programma volgt volgende week)

Ham

30 Zeepkistenrace - Oranjestraat,

iii

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

25 Muziekpaviljoen - The Pheasant Pluckers,

Huisgerookte zalm

Seniorenmenu: € 7,00

aanvang 14.30 uur

23+25 Paasraces - Circuit Park Zandvoort

Asperges

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

23 Hoge Hakken race - Ludiek evenement in de Kerkstraat,

Chocolade liefde

aanvang 16.15 uur.

Dinsdag en woensdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Zandvoorts Museum:

t/m 24 juli: tentoonstelling Perceptie(s)

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort

Pasen bij de kaashoek;

Bij aankoop van onze Stompetoren
kaas een boterpaaskip cadeau.

Glas in lood ramen
Gebrandschilderd glas
Gezandstraald glas

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.

Diverse huisgemaakte salades o.a.;
Eiersalade metBrasserie
truffel
restaurant Harocamo
Ham-asperge salade
Kerkstraat 14 | 023-5712102
Eiersalade met gerookte zalm

26=N

Huisgemaakte gevulde eieren
en natuurlijk VERSE ASPERGESOEP

11

Tel.023-5717580

27=A

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka

Ook voor Zandvoortse taferelen in gebrandschilderd glas

€10,50

Donkere Spaarne 14 zwart - Haarlem

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.
Graag tot ziens, fam. Boom

Tel. 023-53 11 330

Haltestraat 38, tel. 571 50 00

Als je je ei niet kwijt kunt...

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

43=A
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
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Altijd wat te doen,
Altijd gezellig!

ook bekend als ondernemer in Zandvoort!
1=P
Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...
Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

Schrijf u nu in voor onze
Nieuwsbrief!

3-GANGENDINER & MAKE UP WORKSHOP
GOODIEBAG

Gevuld met complete huidverzorgingsset t.w.v. 59,95 van het luxe
cosmeticamerk Ariane Inden, inclusief diverse kortingsbonnen van
DE SALON en DOCTORS INC cosmetische kliniek.
Onder het genot van een glaasje bubbels en de culinaire geneugten
van het luxe restaurant Zuydt met prachtig uitzicht op zee, u zelf goed
leren opmaken met behulp van interessante tips van professionele
visagistes.

DIt alles voor maar 89,voor info kunt U bellen
naar: 06-43049362

4
oort in Bedrijf.nl
voor een ondernemend Zandvoort
27-10-2010 9:08:11

Paaseitje…
Paasontbijtje…
Paasbloemetje!!!
Specialist voor al uw bloemwerken.
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Eindelijk een gemeentelijke
parkeergarage in Zandvoort
Er is wel heel wat water door de zee gestroomd voordat

Zandvoort een gemeentelijke parkeergarage kreeg, maar
eindelijk is het er van gekomen. En wat voor een! Een su-

per de luxe en duurzame parkeergarage met elektrische
oplaadpunten en LED verlichting, midden in het centrum.

punten voor elektrische
auto’s waar de bezitters
hun voertuig met groene
stroom kunnen opladen.
Naast de deur van het kantoorgedeelte van beheerder
Spaarnelanden zijn de openbare toiletten gesitueerd.
Het duurzame van de garage zit in de LED-verlichting
met een dynamische sturing en een dimfunctie.

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)

Lunch van hun leven

Lezing
diervoeding

Tarieven

De garage wordt officieel geopend met een elektrische
sportwagen | Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

Twee trotse beleidsmedewerkers Peter Post en Ruud
Willigers hadden de eer om
met een elektrische sportwagen het gespannen lint
kapot te rijden. Daarna verrichtte wethouder Wilfred
Tates de officiële opening
door de stekker van deze
elektrische sportwagen in

een van de oplaadpunten
te steken. De parkeergarage,
met de naam ‘Schelp’, biedt
plaats aan vooralsnog 168
auto’s en heeft vier invalidenparkeerplaatsen.

Oplaadpunten

In samenwerking met Eneco
zijn er in de parkeergarage
ook vier parkeerplaatsen
gerealiseerd met oplaad-

De parkeergarage is tussen 08.00 en 22.00 uur
geopend. Uitrijden kan 24
uur per dag en zeven dagen
per week. Tot september
kunnen elektrische auto’s
gratis met groene stroom
opgeladen worden, na deze
datum zijn de kosten voor
een volle ‘tank’ € 7,50. De
eerste 14 minuten van het
parkeertarief zijn gratis,
daarna is het € 1,90 voor het
eerste uur en per kwartier
meer kost parkeren € 0,50
extra. De ingang van de parkeergarage is in de Cornelis
Slegersstraat.

Zandvoortse Courant paaspuzzel
Dit is de laatste week van de paaspuzzelactie. Door alle letters van deze en de afgelopen
twee weken in de goede volgorde te plaatsen, vindt u de oplossing van de puzzelactie.
Uw oplossing kunt u tot en
met maandag 25 april in
een gesloten envelop inleveren bij Bruna Balkenende

aan de Grote Krocht of opgeven via e-mail: paasactie@zandvoortsecourant.
nl. Vermeld bij uw oplos-

sing altijd uw naam, adres
en telefoonnummer. In de
volgende editie worden de
winnaars bekendgemaakt.

ZANDVOORT OP Z’N PAASBEST?
Zandvoort maakt zich op voor het voorseizoen: terrasstoelen uit de
schuur, oude kleding in de textielbak, overbodige spullen naar de Schalm
of bij het grofvuil. Bij diverse horecabedrijven en winkels wordt er driftig
getimmerd en geschilderd. De voorjaarsschoonmaak is in volle gang.
Voor Reiniging en Groen geldt elk jaar opnieuw: een nieuwe lente,
een nieuw geluid. De gemeentelijke afvalbakken zijn schoongemaakt
en worden van nieuwe zwerfvuil logo’s voorzien. Strandafgangen en
paden zijn zandvrij gemaakt, zitbanken staan opnieuw dik in de lak en
het anti- graffititeam maakt alweer zijn eerste ronde voor 2011. Laat
Pasen maar komen!
Als iedereen vol goede moed aanhaakt en in deze geest zijn afval behandelt, hondenpoep opruimt, weggewaaide kranten opraapt en de
straatbezem hanteert, dan kunnen we ook na de paasdagen met plezier
praten over ZANDVOORT SCHOON!?

reis naar IJsland
bekend gemaakt.

Vorige week hebben
Janneke Vos en zes van
haar vriendinnen de lunch
van hun leven mogen beleven. Vos had deelgenomen
aan een spel van Radio 538
waarbij de winnaars met
een verlengde Hummer
voor een lunch worden afgehaald, en was een van de
gelukkige winnaars geworden. De dames lieten zich
vorige week woensdag bij
het NH Hoteles ophalen en
hadden er duidelijk zin in,
getuige bijgeplaatste foto.
De limousine bracht ze
naar een onbekende plek
en was drie kwartier later
weer terug met zeven voldane dames.

Nomineer
Beautycenter

Koppenol's Beautycenter
in het NH Hoteles aan de
burg. Van Alphenstraat
is genomineerd voor
De Nationale Wellness
Verkiezing. Om een van
de prestigieuze Wellness
Awards te winnen, moeten
zoveel mogelijk mensen
hun stem uitbrengen op
Koppenol's Beautycenter
via www.wellnessverkiezing.nl. Dit kan tot uiterlijk
6 mei. Bij het uitbrengen
van uw stem maakt u direct kans op een reis voor
2 personen naar wellnessparadijs The Blue Lagoon in
IJsland. Op 12 mei worden
de winnende wellnesscentra en de winnaar van de

Op 2 mei wordt
door dierenarts
Erwin van Gijten
beek een gratis
lezing gegeven
over het effect
van rauw voeren aan uw
hond en het effect van het
geven van uitsluitend commerciële droge brokken. De
lezing wordt georganiseerd
door De Dierenwinkel van
Zandvoort en zal gehouden
worden in het pas heropende Wapen van Zandvoort .
De anderhalf uur durende
lezing/workshop begint
stipt om 20.00 uur, daarna
zal de dierenarts blijven tot
op alle vragen een antwoord
is gegeven. Alle informatie
over de lezing vindt u op de
website www.dedierenwinkel.info , aanmelden kan voor
30 april via de website of in
de winkel.

Prijsuitreiking
bij Dobey

bijzondere inzichten in de
hondenpsychologie delen en demonstreren hoe
mensen onbewust een rol
spelen in de gedragsproblemen van hun hond. Omdat
Van Beek verhinderd was,
kwam Sharon Kerkman
naar Dobey Zandvoort om
de prijs voor haar in ontvangst te nemen. Het is
niet bekend of zij ook mee
mag naar de show…

Paasmusical

Op 23 april, de avond
voor Pasen dus, geven de
Kinderen van de Kust, onder leiding van Maaike
Cappel, een uitvoering
van de Paasmusical ‘Tijd
om op te staan’. Het is een
muzikale vertolking van
het lijdensverhaal en het
Paasevangelie. De musical is speels, creatief en
eigenwijs en trouw aan
de bijbelse bronnen. Ook
dit jaar doen er weer veel
kinderen aan mee. Families
van de kinderen en belangstellenden zijn welkom in
de Protestantse kerk om
19.00 uur.

Slopen oude
Bibliotheek

De Zandvoortse Alma van
Beek heeft deelgenomen aan
een prijsvraag in de Passie,
het magazine van Dobey, en
is daarmee in de prijzen gevallen. Zij won 2 kaartjes voor
de show van Cesar Millan
op zaterdag 7 mei in de
Heineken Music Hall. Cesar,
bekend van de serie The
Dog Whisperer op National
Geographic Channel, zal zijn

Na het paasweekend gaan de sloopwerkzaamheden
van de voormalige
Bib liot heek beginnen. Middels
een brief van de
gemeente ontvingen de
naaste bewoners informatie over hoe lang de werkzaamheden gaan duren en
over eventuele klachten zoals stof- en geluidsoverlast.
De verwachting is dat de
werkzaamheden 8 weken
gaan duren. Het kunstwerk
dat voor de bibliotheek
stond heeft intussen een
plek in de remise gevonden.
5
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Nieuwbouw Nieuw Unicum bereikt hoogste punt
Het gaat hard met de bouw van het appartementencomplex op het eigen terrein van Nieuw

Unicum. “Daar komt mijn nieuwe appartement”, wijst Muriel van der Velden trots aan. Zij
was op 13 november 2010 ook aanwezig bij het in de grond slaan van de eerste paal. Na

vijf maanden is het hoogste punt van het complex bereikt en wordt het pannenbier, door

manager bedrijfsvoering en vastgoed F. Steutel, symbolisch aan de uitvoerder overhandigd.

De toekomstige cliënten en de dames van Stichting Union

tekst en foto Nel Kerkman

Waar eens de dienstwoningen op het terrein bij de
hoofdlocatie stonden wordt
nu een schitterend appartementencomplex gebouwd.
Ze zijn speciaal bedoeld voor
cliënten met een lichame-

lijke beperking die zo individueel mogelijk, maar wel
op het instellingsterrein
willen verblijven. De cliënten
hebben een uiteenlopende
zorg- en begeleidingsvraag.
Hun 24 uur per dag zorg
bij het individueel wonen
wordt verleend door een

Opnieuw Prominentenavond
bij circus Rigolo Fantâsia
Ook dit jaar zal circus Rigolo van de Zandvoortse familie

Hoezee haar tenten in onze woonplaats opzetten. Een van

thuiszorg team van Nieuw
Unicum. Momenteel is coördinator Thuiszorg Linda
Haak een eigen team aan
het werven.

Schenking
Stichting Union

De nieuwbouw heeft Nieuw

Unicum onder meer te danken aan een riante schenking van Stichting Union.
Deze Stichting is in 1885
in Engeland opgericht en
breidde zich later uit naar
andere landen. Het doel
van de stichting is: plattelandsmeisjes te beschermen tegen misstanden.
Met het ingezamelde geld
werden huizen beschikbaar
gesteld waar deze meisjes
konden wonen. Inmiddels
is het doel achterhaald en
afdeling Haarlem van de
Stichting Union is nog de
enige die bestaat. Het afdelingsbestuur wilde het
nog beschikbare geld aan
een goed doel schenken,
het liefst aansluitend op de
oorspronkelijke doelstelling:
huisvesting bieden. Aan de
grote wens van de Stichting
Union dat haar naam blijft
voort bestaan, wordt met
de nieuwbouw voldaan. Bij
de oplevering in het najaar
krijgt het complex de naam
‘het Union gebouw’.

Plezierige Paas-bingo
Vorige week dinsdag organiseerde de Zandvoortse afde-

ling van de ouderenbond ANBO een succesvolle bingomid-

dag. Behalve voor het bingospel kwamen de vele ANBOleden ook af op de overvolle prijzentafel.

de geheimen van dit kleinschalige maar oergezellige cir-

cus is de zogenaamde Prominentenavond. Een avond waar
lokale ‘prominenten’ en bekenden zich als circusartiest

ontpoppen en die dus zeer geschikt is om van een avondje
onvervalst variété te gaan genieten.
Een ander geheim is dat de
deelnemers/artiesten zo
ontzettend veel lol beleven
tijdens de repetities, dat het
enthousiasme er tijdens
de uitvoering in een volle
circustent vanaf springt. U
krijgt dus tijdens deze galaavond, op dinsdag 10 mei
aanstaande, echt veel waar
voor uw geld.
Afgelopen maandag hebben
Dick Hoezee en Sammy Little
van circus Rigolo de potentiële deelnemers in theater De

Krocht ontvangen en zijn er
bepaalde afspraken gemaakt.
Hoezee heeft maar liefst een
dertigtal Zandvoorters ‘zo gek
gekregen’ om deel te nemen
aan deze grandioze show.
Ook werden de mogelijke
acts besproken en verdeeld.
Het is ieder jaar weer verrassend met wat voor acts de directie komt, want ze zouden
niet graag in herhaling willen
vallen. Het kunnen natuurlijk
nooit levensgevaarlijke acts
zijn, maar genieten wordt
het zeker.

Penningmeester en bingoleider Jan Wassenaar heette
zo’n 65 leden op de speelmiddag welkom in De Krocht.
Ook stelde hij de waarnemend voorzitter Fred Kroons
berg voor, die per 24 mei in de
Algemene Ledenvergadering
gekozen kan worden als de
nieuwe Zandvoortse ANBOvoorzitter. Kroonsberg wenste iedereen veel speelplezier

toe en vroeg een warm applaus voor de vrijwilligers
die de vele cadeau’s hadden verzameld. Twee grote
en gezellige bingorondes
volgden waarna een loterij
de allerlaatste prijzen aan
gelukkige winnaars en winnaressen kon toekennen. Een
uitermate onderhoudende
bingomiddag waar iedereen
van heeft genoten.

CoolXperts Marketing &
Business Improvement

door Erna Meijer

Het aantal ZZP’ers, Zelfstandigen zonder personeel, in
Zandvoort groeit gestaag conform de landelijke trend
waar al meer dan 650.000 mensen de stap gewaagd hebben om het op eigen kracht te gaan proberen. Een goed
voorbeeld hiervan is ook Kenneth Nieuweboer (37), die na
12 jaar actief te zijn op het gebied van marketing en business development de tijd nam om zijn ambitie, iets voor
zichzelf op te bouwen, per 1 januari 2011 gestalte gaf.
“Het is voor veel ondernemers in deze tijd moeilijk om
een professionele marketingkracht vast in dienst te nemen. Ik kan ondernemers en
organisaties helpen bij het
verbeteren van hun rendement, mede door hun kennis
en die van de werknemers
door opleiden en begeleiden
op een hoger niveau te brengen, en daarmee de winstgevendheid van hun bedrijf
vergroten. Het voordeel van
iemand van buitenaf is dat
de klant een goed klankbord
krijgt om zijn doelstellingen
te toetsen en marketing activiteiten op een flexibele manier met 'hapklare brokken'
binnen een voor hem passend
budget en tijdspad te realiseren. Marketing is voorgefinancierde omzet, want bij veel
marketingactiviteiten zijn de
resultaten perfect te meten,
waardoor je snel inzicht krijgt
of een bepaalde actie ook
daadwerkelijk zorgt voor meer
omzet”, aldus Nieuweboer.
Zijn stelling is dan ook 'safe is
risky', want niets doen of altijd het bekende voortzetten,
gaat ervoor zorgen dat je achteruitloopt ten opzichte van
de concurrentie of nieuwkomers. Opvallen in positieve zin
werkt altijd en hoeft helemaal
niet zo moeilijk te zijn.
CoolXperts biedt een scala
aan mogelijkheden. Dat kan

inhouden het verbeteren van
een website (inclusief ‘social
media’ als Facebook, Linkedln
en Twit t er), waardoor er
meer aanvragen voor een offerte binnenkomen of meer
producten verkocht worden,
maar ook het opzetten van
een compleet acquisitietraject
met mailing, telemarketing
en e-mailopvolging. Ook de
introductie van een product/
dienst of bedrijf op de markt
is bij hem in goede handen.
Met zijn 'small business service' kan hij tegen lagere kosten zijn diensten aanbieden
voor de kleinere ondernemer,
die wel iets met marketing wil
maar niet goed weet hoe. Hij
vindt het leuk om met en voor
Zandvoortse ondernemers te
werken. Zo heeft hij de af
gelopen maanden makelaar
Nick ten Broeke begeleid bij
de introductie van ‘Eigenwijs
makelaars’ in de markt.
Potentiële klanten kunnen bij
CoolXperts een gratis gesprek
aanvragen, waarna Nieuwe
boer door middel van een vrijblijvende marketingscan ter
waarde van € 300 de ondernemer een goed inzicht kan
geven in de verbeterpunten
van zijn of haar marketingactiviteiten.
CoolXperts, Oosterparkstraat
38, tel. 06-10920500.
www.coolxperts.nl
7

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
53=T

is op zoek naar een

PARTTIME SCHOONMAKER

Woondecoratie van o.a.
Riverdale, PTMD en Countryfield.
Originele Boeddha’s, monniken en
prachtig houtsnijwerk uit Indonesië.
Ook voor kleine cadeautjes
kunt u bij ons terecht.

Deze week:
Leuke paaskippetjes vanaf € 5,95
Wij zijn 7 dagen per week geopend

Grote Krocht 22 (v.h. Ed Onel)
T. 023-5739005

Voor diverse objecten in Zandvoort/Bentveld/Heemstede
Werktijden: 20 uur per week, salaris in overleg
Rijbewijs en kennis van glasbewassing is een pré
Voor Inlichtingen bel 06-14324444
U kunt uw CV mailen aan: info@koenecleaning.nl

50=L
24=A

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is
te vinden op:
GROTE KROCHT 23
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Moerenburg krijgt een nieuwe look!
Vanwege de verbouwing zijn wij tijdelijk gehuisvest op Raadhuisplein 3

Vanaf nu: altijd 10% kassakorting
op alle geuren en cosmetica

8
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De Zandvoortse strandpaviljoens

Vooges strand (1a)

Beach Club Tien (10)

Storm (8)

Al enkele jaren kun je niet alleen in Amsterdam, maar
ook op het zuidstrand van Zandvoort van café/restaurant Vooges genieten! Want sinds maart 2005 kunt u
ieder jaar van februari tot november terecht bij het
ruim opgezette strandpaviljoen van Vooges, gerund
door Rolf en Misha Vooges en Peter de Rooij.

Op het strand direct voor de rotonde op het Badhuisplein vindt u Beach Club Tien. Een gezellige beachclub
voor jong en oud die op een aparte manier nog bepaalde waarden van de oude ‘strandtenten’ in ere houdt.

Een nieuwe eend in de bijt is het lounge-achtige paviljoen Storm8, dat direct achter Holland Casino Zandvoort is gelegen. De broers Jarich en Minne v.d. Galiën
zijn dit strandseizoen de nieuwe pachters van paviljoen 8. Een strak en modern ingericht strandpaviljoen
met een knipoog naar ruimte, die de diner- en strandgasten zeer waarderen.

Kwaliteit staat voorop bij Vooges: de hoge ramen bieden een panoramisch uitzicht over de zee en het strand.
Dubbele beglazing en centrale verwarming zorgen voor het
nodige comfort, met name bij ruwer weer in het voor- of
naseizoen. 's Zomers gaan de deuren open en zit u heerlijk
op het ruime terras of u kiest voor een bedje op het strand.
Ook voor uw partij, bedrijfsuitje of feest bent u hier aan het
goede adres. Vooges beschikt over een aparte ruimte waar
u apart van de andere gasten feest kunt vieren.
De menukaart wisselt regelmatig en wordt afgestemd op
het seizoen. De koks bereiden voornamelijk Mediterrane
gerechten, met dagverse producten. Ook invloeden van
de Aziatische keuken zijn op het menu terug te vinden.
Vooges strand wil de kwaliteit blijven garanderen en lange
wachttijden voorkomen. Daarom is er bij mooi weer een
aangepaste maar iets kleinere menukaart voorhanden. Bij
minder weer kunt u naast de vaste menukaart kiezen voor
wisselende dagspecialiteiten.
Vooges strand, paviljoen 1a, tel. 5716959.
Web: www.vooges.nl

Eigenaar Robin Molenaar is al een aantal jaren exploitant
en heeft tot nu toe ieder jaar weer naar de moderne standaard gekeken en zijn bedrijf aangepast. Zo heeft hij nu,
waarschijnlijk als eerste paviljoen, de beschikking over het
zogenaamde kelderbier waardoor hij, ongeacht de temperatuur buiten of binnen, een goed gekoeld biertje kan tappen.
Op het sfeervolle terras geniet u tijdens warme zomerdagen
ook van één van de gerechten op de verrassende kaart. Als
de avond valt blijft het gezellig druk op het terras en in het
restaurant. Weer of geen weer: het vaste team van Tien
staat garant voor een stralende vrije dag, een spetterend
feest, een sportief evenement en zelfs een romantische
trouwplechtigheid.
Verder beschikt Beach Club Tien over een apart Beachhouse
met een gedeelte privéstrand dat zeer geschikt is voor vergaderingen, recepties, (bedrijfs)feesten en soort zaken.
Beach Club Tien staat voor zee, rust, eigentijds, verrassend
en kan u nu ook een weekmenu voor een zeer aantrekkelijke
prijs bieden, alle dagen van het seizoen.
Beach Club Tien, paviljoen 10, tel. 023-5713200.
Web: www.beachclubtien.nl

Levensgevaarlijke situatie
In de zuidduinen zijn nog veel bunkers te vinden die met
elkaar verbonden zijn met loopgraven. Een 200 meter lange loopgraaf is onlangs ingestort met als gevolg dat er een
gevaarlijke situatie is ontstaan.

De beschreven loopgraaf ligt
in de Zeereep en de wanden
bestaan uit zandkalksteen

die van onderaf tweesteens
en bovenaan eensteens dik
zijn. De bovenkant van de

loopgraaf is met losse gewapende platen van ongeveer 6
cm dik afgedekt die door de jaren heen bedolven zijn onder
2 tot 3 meter zand. Dat geeft
uiteraard een enorme druk.
Het grootste gedeelte van de
bovenkant is al gescheurd en
de kans bestaat dat er straks
meerdere gaten in de Zeereep
ontstaan.
Bunkerdeskundige Engel
Scholtenlo is stellig in zijn bewering dat het instorten van
de loopgraaf zorgt voor een
levensgevaarlijke situatie.
Ondertussen is in het diepe

gat een damhert terecht gekomen dat zich niet meer zelfstandig heeft kunnen redden.
Het dier heeft zijn duik met
de dood moeten bekopen. Nu
is het een hert maar op dit
verboden gebied spelen en
lopen ook vaak kinderen die,
als zij in het gat vallen, er nooit
meer zelfstandig uit kunnen
komen. Doordat het bovengelegen zand als een trechter
in de loopgraaf loopt moeten
er snel afdoende maatregelen
genomen worden om erger
te voorkomen. Inmiddels is
Waternet, de eigenaar van de
Zeereep, in kennis gesteld.

Jarich is heel duidelijk: “Storm8 is een eigentijds, bewust en
dynamisch strandpaviljoen.” En omdat hij zelf vegetariër
is, staat er een behoorlijk aantal aansprekende gerechten
voor vegetariërs op de kaart. “Ook willen wij zoveel mogelijk
duurzaam en biologisch werken. Zo is onze kaart op ‘papiervriendelijke wijze’ gedrukt”, zegt hij.
Broer Minne ‘doet’ de keuken. Hij heeft veel ervaring in koken en kan dat nu in zijn eigen bedrijf laten proeven. Op
de menukaart vallen met name de tegenwoordig bekende
‘fingerfoods’ op, gerechtjes die je dus met de vinger dient
te eten. De vegetarische gerechten op de kaart springen er
zowel door hun ‘simpelheid’ als hun creativiteit boven uit.
De mogelijkheid voor diverse gelegenheden tot en met
vergaderingen aan toe zijn legio bij Storm8. Om alles op
een rijtje te krijgen kunt u de prachtige website bezoeken.
Storm8, strandpaviljoen 8, is te bereiken via de website,
Twitter en Facebook. Web: www.storm8.nl

Week van de Zee
in Zandvoort
Van 22 tot en met 29 mei vindt in Zandvoort een Week van
de Zee plaats. Zandvoort is met Noordwijk de enige gemeente die deze Week nog organiseert, nadat de overkoepelende stichting vorig jaar ophield te bestaan.
De eerste activiteit is op 22
mei een Skim Jam kampioenschap ter hoogte van
strandpaviljoen Skyline.
Verder deze week vinden
er tal van grote en kleinere
activiteiten plaats met onder meer speciale aandacht
voor het Juttersmu-ZEE-um
en de steeds groter wordende hulpverleningsdag

op het Badhuisplein.
De organisatie is nog op
zoek naar leuke activiteiten en ideeën. Mocht u die
hebben, dan kunt u dat
melden bij Hilly Jansen via
h.jansen@zandvoort.nl! De
coördinatie van de week
ligt in handen van Ben Zon
neveld.
9

De lente is begonnen

en de winkel
hangt weer vol
met de meest
kleurige en fleurige kleding!

Paasbon 7,50 euro
Bij minimale besteding van 50 euro 39=V
geldig t/m 26 april
www.rosarito.nl

Grote Krocht 20B -Zandvoort -023-5715697

ZANDKORRELS
Pedicure Salon Henny
komt ook bij u thuis.
Ontharen met LHE (Light
Heat Energy). Nu beginnen,
in de zomer klaar. Aan
bieding: per flits € 2. Oksel:
normaal € 28,50 nu € 16,50.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097
of 06-31931940
of 023-5734944

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Schilder heeft tijd voor
al uw werk, binnen en
buiten. Tel. 06-48335655

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

5=N

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.
37=O

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

Beplanting - bemesting
voor gazon en border

Tweede paasdag
ook geopend!

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in: dia
betische voet*, reumatische
voet*, schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet (*vergoed
door zorgverzekering)
.........................................................

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de
particuliere voorwaarden kunt u een
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Voor een goede en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid. 06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................
Laat u niet overwinnen door
het kwade, maar overwin
het kwade door het goede.
-- Romeinen 12:21. Zie ook
voor gebed en genezing:
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................

ZANDKORRELS INVULBON

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

L. Paap Medische hulpmiddelen, 06-51815360.
o.a.: antislipmatjes, voeten
bankje, helping hand,
sta-op-hulpen, sta-op
stoel, repose producten
(decubityus preventie),
elleboog/hielbeschermers
.........................................................

Onkruidbestrijding voor
terras, oprit, paden
en tussen beplanting.
Binnen 3 uur al zichtbaar resultaat

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

Het Pakhuis, een kring
loopwinkel waar van alles
te koop is! Van serviezen
en glaswerk tot meubels
en van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Lieve Toon, liefde is puur en
oprecht, liefde geeft warmte, liefde is echt. Liefde is
houden van elkaar in een
huwelijk van 30 jaar! Burr

Gratis lezing over rauwe
voeding voor de hond.
De dierenwinkel van
Zandvoort organiseert (in
het Wapen van Zandvoort)
op 2 mei een lezing,
gegeven door de dierenarts. Alle info vindt u op
www.dedierenwinkel.info
.........................................................
Racket bespannen?
Dietrich Spanservice
Tel. 06-53618845
Oosterparkstraat 31,
Zandvoort
.........................................................
KFORZA Interactieve Media
KFORZA.com is trots
sponsor van de zeepkistenrace 2011! Kom genieten van deze geweldige
race! TIPS voor na de race:
www.tearsjewels.com
www.thepsychicgame.com
.........................................................
Je bent wat je eet, geldt ook
voor uw huisdier! Alles wat
u zou moeten willen weten,
over uw hond en zijn eten.
Wordt door de dierenarts
op 2 mei verteld! Het kost
u geen geld! Voor info kom
naar de winkel gesneld
.........................................................
Zandvoortse Wellness
specialist Cyprea Wellness
Projecten realiseert
badkamers, sauna's, spa's,
zwembaden en Total
Wellness. Scherp van design
en prijs. Bel 023-6200 000
of www.cypreawellness.nl
.........................................................
Jezus Christus zegt:
Ik ben de Opstanding
en het Leven; wie in Mij
gelooft, zal leven, ook
al was hij gestorven
(de Bijbel: Johannes 11). Info?
www.gebedzandvoort.nl
........................................................
2 mei 2 mei 2 mei 2 mei
Bent u er bij? Inschrijven
kan tot 30 april! Alle info
vindt u op onze website
www.dedierenwinkel.info
of kom gezellig even
langs in de winkel nabij de boulevard!
.........................................................
Te huur: mooi toegankelijke
loods, afm. (LxHxB) 8x5x3,5
meter, met overhead deur
van 5 meter. Inl. 06-53175104
.........................................................
Te koop: vaatwasmachine
merk Lynx, kleur zilver,
weinig gebruikt. Prijs € 100.
Tel. 5736063 of 06-57259058

C U L T U U R
Sporen uit het verleden
door Nel Kerkman

Bent u in de gelegenheid om
eens in het oude gedeelte van
het raadhuis te zijn, sta dan
even in de hal stil om de fraaie
koepel te bewonderen. Helaas
is het onbekend wie dit glazen
kunstwerk heeft gemaakt.

De hal van het raadhuis

In het najaar van 1911 werd
de eerste steen gelegd en op
3 september 1912 werd het
raadhuis officieel geopend
door de toenmalige burgemeester Beeckman. In de hal
zelf zijn buiten de marmeren
vloer en de koepel nog meer

Foto: OvM fotografie

voorts Museum gespannen te wachten op de onthulling
oudheden aanwezig. Vlakbij
de entree van de hal hangt
de sierlijk versierde gedenksteen met daarop de namen
van de destijds zittende
raadsleden, burgemeester
Beeckman en de secretaris
P.L. de Vries. In de hal boven
de deur naar de raadszaal is
een witte marmeren steen
geplaatst met de tekst
“Dankbare herinnering der
uitgeweken Belgen aan
gastvrij Gemeentebestuur
en bevolking van Zandvoort
1914 -1918". Deze steen is geschonken door een commissie bestaande uit Belgische
vluchtelingen.

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

Glansrijk optreden van Barbershopkoor
In een voor driekwart gevulde Protestantse kerk heeft het

publiek bijzonder kunnen genieten van een optreden van
het Whale City Sound Barbershopkoor uit Zaandam. Het is

de tweede keer in twee jaar tijd dat stichting Classic Concerts dit koor naar Zandvoort haalde.

Het Whale City Sound Barberkoor

Het koor staat onder leiding
van de jonge dirigent Martijn
Hoeksema (29), die al op zijn
15e jaar als zanger door zijn
vader werd meegenomen
naar dit koor, waarin ook
zijn oom een prominente rol
speelt. Hoeksema ontpopte
zich daarna als een dirigent
van formaat, mede door een
opleiding in Amerika. Hij
heeft niet alleen een enorme
uitstraling en bevlogenheid
maar ook, zoals een koorlid

aangaf, een absoluut gehoor. Al voor de zevende keer
is dit geweldige koor door
een Amerikaanse vakjury
tot kampioen van Nederland
gekozen. De laatste keer
was op 2 april jongstleden
in Veldhoven en dat is helemaal een prestatie als u weet,
dat de heren 1,5 uur voor het
optreden te horen kregen dat
een koorlid op weg naar de
uitvoering een dodelijk ongeluk overkwam.

Superlatieven schieten haast
tekort om dit optreden van
de Whale City Sound te beschrijven. Het concert werd
geopend met het lied 'Tonight'
uit de West Side Story, gevolgd
door het aanstekelijke 'Catch a
falling star'. Imponerend waren onder meer 'Loch Lomond',
een mooie interpretatie van
'You'll Never Walk Alone' en
de Engelse versie van het Onze
Vader. Tussendoor gaf de dirigent leuke en duidelijke uitleg
over het onderscheid tussen
een klassiek koor en een barbershopkoor. Het opvallendste
hierbij zijn de vier stemsoorten, die kris kras door elkaar
staan opgesteld. De bassen
zijn de 'diesels', de melodiepartij wordt verzorgd door
de tweede tenoren, de hoge
stemmen behoren bij de tenoren en de baritons zitten
daartussenin. Het zo zuiver a
capella zingen is zo muzikaal
dat je begeleiding door instrumenten totaal niet mist.
Het laatste nummer voor de
pauze, ‘Come fly with me’, bekend geworden door Frank
Sinatra, liet zien dat de heren

Een uitdagende Perceptie
in Zandvoorts Museum
Op het Gasthuisplein stonden de genodigden bij het Zand-

Koepel in het raadhuis

Het is opmerkelijk dat misschien wel het mooiste glasin-loodraam van het raadhuis niet echt opvalt. Misschien
komt dat omdat je, als je in de hal loopt, niet omhoog kijkt.
De grote glazen verlichting, in het midden van de koepel,
verbergt het mooie glas-in-lood waar de wapens van Zandvoort en de wapens van Noord-Holland in aangebracht zijn.
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niet alleen fantastisch kunnen
zingen, geheel zonder bladmuziek, maar dat er eveneens
ruim aandacht wordt besteed
aan de choreografie. Ook de
kleding van het koor verdient
zeker een compliment.
Na de pauze ging dit geweldige concert onverdroten en
met veel plezier voort met
onder andere twee nummers,
een ballad en een uptemponummer ('Something' van de
Beatles), waarmee de zangers
onlangs kampioen werden.
Het bekende 'Amazing Grace',
bij ons bekend als 'Waarheen,
waarvoor', in een speciaal arrangement bezorgde vooral
door het aanzwellende slot
bij velen kippenvel. Prachtig en
erg geestig was de vertolking
van 'A sentimental gentleman
from Georgia', waarmee het
koor besloot, uiteraard niet nadat het enthousiaste publiek
om een toegift had gesmeekt.
Het volgende Kerkpleinconcert
is zondag 29 mei met een concert door het Katholieke BAVOkoor en de Meisjescantorij.

van het kunstobject Perceptie’s . De ramen waren afgedekt

dus een extra blik van tevoren was niet gegund. Na de

welkomstwoorden van museumbeheerder Sabine Huls en

voorzitter van BKZandvoort Udo Geisler, mocht iedereen
de hedendaagse kunst gaan waarnemen.

Het kunstwerk ‘Ich Sage’

door Nel Kerkman

Het kunstwerk is ontstaan
uit het idee van kunstenaar David M. Moinot om
met diverse kunstdisciplines nader tot elkaar te
komen. In samenwerking
met Suzanne Bodde, die al
vaker constructieve kunst
heeft gemaakt, werden de
leden van de dichterskring
De Nieuwe Egelantier uitgenodigd om deel te nemen
aan het project. De voorgedragen gedichten werden
door Rob Bossink gefilmd en
gemonteerd. Op de film zijn
alleen de monden, ogen en
oren van de dichters via TV
toestellen te zien. Om deze
beeldschermen heen bouwde Bodde uit afgedankte
spullen het kunstwerk ‘Ich
Sage’, dat door de combinatie van de drie kunstvormen
een andere dimensie krijgt.

Uitdaging?

Heel jammer was het dat tijdens de vernissage de techniek het liet afweten wat
leidde tot een leeg kunstobject. Verder verdient deze
kunst echt meer ruimte. De
bezoeker staat er nu te dichtbij en dat geeft het object
niet de uitstraling die het
nodig heeft. De beloofde uit-

daging was op deze bijzondere opening niet aanwezig.
Wel was de voordracht van
ACG Vianen spraakmakend.
Met zijn krachtige stem werden woorden vervormd tot
klanken die later weer als
een zin terug kwamen. Zijn
abstracte poëzie was zeer
verrassend.

Interpretatie

In de achterzaal hangt een
gigantisch olieverfschilderij
geschilderd door Moinot.
Door de zwarte achtergrond
komt het 9 meter lange canvasdoek goed tot zijn recht.
Omdat het schilderij geen
titel heeft inspireert het de
bezoeker om er zelf een titel
aan te geven. Op mij kwam
het over als waaiend helm,
iemand anders vond het
meer op spaghetti lijken. Zo
heeft een ieder zijn eigen interpretatie.
Bij de balie ligt, tegen kostprijs, een gedichtenboekje
van de leden van de nieuwe
Egelantier: Ada Mol, Rie van
Schie, Mandy Schoorl, Hetty
Vink, Gajuis, Else Dudink, Nico
Kreuk en Mente Mare. De tentoonstelling is van 20 april
tot en met 24 juli 2011 in het
Zandvoorts Museum, Swa
luëstraat 1, te bezichtigen.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand april voor Pashouders:

Mager Rundergehakt
Kilo € 5,95

Boerenkaas met rozemarijn

Paasbeste prijs
250 gram € 4,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

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

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

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

Walk of Fame
Herenmode

Speciale actie:

2 Ledûb shirts voor € 99,95
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag
www.walkoffameshirts.nl

Vanaf 22 april t/m 25 april:

Wonen en onderhoud:

50%

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Wist u al dat wij voor de Pasen
leuke paasserviezen
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

korting

op vertoon van
de ZandvoortPas

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
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Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand april:
10% korting op grastapijt
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

PERSONAL TRAINING Body & Mind

1 maand
10% korting
e

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

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

Remy Draaijer - Health Improvement
Wilt u weer gemakkelijk de trap op kunnen gaan of u weer lekker in uw
vel voelen en dagelijks meer dan genoeg energie ter beschikking hebben?
Dit alles behoort weer tot de mogelijkheden als u een afspraak maakt met

personal trainer en health & live coach Remy Draaijer van Health Improve-

ment. Een trainer die zich inleeft met de personen die door hem begeleid
willen worden.

Draaijer is al jaren in Zandvoort bezig met het begeleiden en trainen
van mensen die hun lijf en leven
weer op de rails willen krijgen. Hij
heeft een tiental jaren een fitnessruimte geëxploiteerd voor recreanten en topsporters, waardoor hij
ondervond dat er meer achter een
hoop zaken zit dan menigeen onderkent. “Ik ben me gaan verdiepen
in de mens achter mijn cliënt en
ben tot de slotsom gekomen dat
ik een hoop voor ze kan betekenen.
Ik kan muurtjes die men onbewust
opwerpt weghalen waardoor het

leven er weer een stuk prettiger
uitziet. Daarom ben ik een nieuw
bedrijf gestart waarin ik mensen
op het persoonlijke en fysieke vlak
kan ondersteunen”, zegt hij.
Na een intake gesprek zet Draaijer
een aantal trainingsvormen voor
de betreffende cliënt op een rij die
vervolgens worden besproken. Dat
kunnen allerlei trainingsvormen
zijn, waarbij hij niet alleen zijn studio gebruikt maar als het even kan
ook de schitterende omgeving van
Zandvoort. Duinen, zee, strand en

Weer lekker in je vel zitten dankzij Remy Draaijer

bossen neemt hij op in bepaalde
trainingsschema’s waar de cliënt
alleen maar profijt van kan hebben.
Voor de ZandvoortPas biedt deze
personal trainer 10% korting op de
eerste maand van een nieuw abon-

nement. U kunt Remy Draaijer bereiken via tel. 5731835 of 06-54323689.
Meer informatie is te vinden op
www.healthimprovement.nl. De
studio waar Draaijer in werkt is gelegen aan de Max Planckstraat 31 in
Zandvoort Nieuw Noord.

Op zoek naar een kaaswinkel?
Kijk op
www.zandvoortinbedrijf.nl

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

Tijdelijk

18=T

DORSMAN.NL OF 023-5714534

25%

tot
voordeel*

Stapel
op M Line

voordeel
Door de unieke drukverlagende
eigenschappen slaapt u op een
M Line slaapsysteem dieper en
draait u minder. Zo benut u uw
nachtrust optimaal en heeft u
overdag meer energie.
Kom naar de winkel om te profiteren van stapels voordeel op
M Line producten en bepaal zelf
de hoogte van uw korting!

Dreams & Daytime
Haltestraat 10c
Jupiter Plaza
2042 LM Zandvoort
Tel. 023-5737494

*De aanbieding is een samenwerking van M Line en de dealer.
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

25=G
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Wat kunnen we behandelen
met de SilkPeel Spa?

HYDRODERMABRASIE

Fijne lijntjes en rimpeltjes
Pigmentvlekjes
Acné huid
Vette/gecombineerde huid
Grove poriën
22=N
Vochtarme huid
Gevoelige huid
Wallen onder de ogen
Vale huid
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Veel nieuws bij de Bomschuit Bouwclub
De Zandvoortse Bomschuit Bouwclub, opgericht in 1977,
heeft nooit gebrek aan belangstelling bij de open middagen. Ook dit jaar trokken de tentoongestelde kunstwerk-

jes veel bezoekers. De fraaie bomschuiten, die tot in de

kleinste details op schaal worden nagebouwd, hebben nog
steeds de overhand.

door Nel Kerkman

Het verschil met vorig jaar is
de afgeschermde werkruimte die de veiligheid voor de
leden garandeert met aan
de buitenkant een centrale
knop om direct de elektra uit
te kunnen schakelen. De gescheiden ruimte is stofvrij en
dat is voor menig werkend lid
een pluspunt. Dat een vrouwelijke voorzitter, Elly Keizer,
de touwtjes in handen heeft
is duidelijk merkbaar bij het
zien van de nieuwe keuken.
Het is de keuken van de oude
bibliotheek die op de nominatie stond voor de sloop.

Donateurs gezocht

De kleine club met 14 werkende leden, waaronder 3

Veel animo voor de bouwwerken

Politiek verslag

commissie Raadszaken en Planning & Control d.d. 13 april

De gecombineerde vergadering van de commissies Raads-

zaken en Planning & Control heeft een aantal belangrijke
zaken besproken. Om diverse redenen zijn een paar uiterst

belangrijke stukken voor beraadslaging in de gemeenteraad doorgeschoven. Echter bijvoorbeeld de afschaffing
van de Toeristenbelasting op de strandstoelen en –bedden

en het naar voren halen van het krediet voor de aanpassing van parkeerterrein De Zuid worden hamerstukken.
Het huidige gehandicaptenparkeerbeleid in Zandvoort
stamt uit 2002. Na verschillende signalen van betrokkenen omtrent de afgifte van
gehandicaptenparkeerkaarten is het beleid geactualiseerd. De discussie in de commissie spitste zich toe tot het
wel dan niet gratis parkeren
voor gehandicapten en over
de hoogte van de leges voor
de vergunning. Uiteindelijk
kon men het niet met elkaar
eens worden en komt het
terug op de agenda van de
komende raadsvergadering.

Krediet voor
parkeerterrein De Zuid

Om parkeerterrein De Zuid
in eigen beheer te nemen
is andere parkeerapparatuur nodig en wordt de inrichting van het terrein op
enkele punten aangepast.

vrouwen, en een aantal donateurs wil graag doorgaan
met het belangrijke werk
om de historie van het dorp
voor het nageslacht te bewaren en tot leven te brengen.
Voor slechts € 12,50 per jaar
steunt u als donateur de
historie van Zandvoort. Als
u zelf niet zo handig bent
maar wel graag in het bezit
wil komen van een bomschuit, garnalenboot of een
badkoets, dan is dit altijd
bespreekbaar alleen moet
u geen haast hebben. Voor
opdrachten kunt u contact
op nemen met Elly Keizer tel.
5715112. Elke dinsdag is er van
14.00 tot 16.00 uur en van
19.00 tot 22.00 uur iemand
aanwezig in het clubgebouw
aan de Tolweg 10a.

Hiervoor zijn in het investerings- en nieuw beleidsplan
2011-2014 financiële middelen opgenomen. Het college
verzoekt om het krediet in
dit jaar ter beschikking te
stellen in plaats van in 2012.
Nadat wethouder Andor
Sandbergen een aantal vragen had opgehelderd ging
de commissie akkoord om
dit punt als hamerstuk naar
de raad te sturen.

Afschaffen Toeristen
belasting strandstoelen
en –bedden

Vanaf 2011 worden de opbrengsten van de toeristenbelasting strandstoelen
en/of strandbedden 2010
doorberekend in de nieuwe
strandpachtovereenkomsten. Volgens wethouder
Gert Toonen gaat het om
een formele afschaffing van

de verordening, omdat het
besluit om het af te schaffen al eerder is genomen.
De commissie ging akkoord
om het punt als hamerstuk
te beschouwen.

Dekkingsvoorstel
begroting 2011

Bij behandeling van de begroting 2011 is een amendement aangenomen met de
opdracht om een dekkingsvoorstel aan de raad voor te
leggen voor de taakstelling
om een tekort van € 208.000
te bezuinigen. Voorgesteld
wordt de in de tabel van het
raadsvoorstel genoemde
ombuigingen van in totaal
€ 360.860, voorgesteld door
een aparte commissie, aan te
wenden als dekking voor het
begrotingstekort van 2011 en
het overschot dat dan ontstaat te storten in de algemene reserve. Astrid van der
Veld (GBZ) bekende dat zij
het stuk over het hoofd heeft
gezien en het dus ook niet
met de fractie heeft kunnen
bespreken. Daardoor werd
het voorstel sowieso geen
hamerstuk. Verder zal de
PvdA met een amendement
tijdens de vergadering van
de raad komen.

Reglement van Orde

Gezien de komende verandering van de vergaderstructuur zullen de reglementen
voor de raad en de commissies aangepast moeten
worden. Dick Suttorp (GBZ),
kreeg de lachers op zijn hand
toen hij voorstelde dat het
zo maar een hamerstuk zou
moeten zijn. Jerry Kramer
(VVD) gaf echter aan dat de
VVD dat ook vindt. Hij stelde
voor om mede in het kader
van bezuinigingen de rol
van de buitengewone commissieleden af te schaffen.
Uiteindelijk was de vergadering van mening dat het stuk
geen hamerstuk kan worden.
In een later stadium zal het
voorstel voor een nieuwe
vergaderstructuur, dat onderdeel is van het nieuwe
Reglement van Orde, op de
gemeentelijke website te
vinden zijn.
Voorzitter Willem Paap
maakte bij de afsluiting
bekend dat dit de laatste
vergadering van zowel de
commissie Raadszaken als
de commissie Planning &
Control is geweest in verband met de nieuwe vergaderstructuur.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Tot en met
Pasen mooi weer
De rest van deze week beleven we grandioos lenteweer met zelfs voorzomerse trekjes. De droogte wordt
bijna nijpend in delen van Nederland en de verdamping
neemt alleen maar toe. Hogedrukgebieden boven de
Noordzee en in de buurt van Zuid-Scandinavië blijven
weersbepalend.
De temperatuur loopt ook in
het tweede gedeelte van de
week op tot bijna 25 graden.
Er is doorgaans veel zon,
maar enkele stapelwolken
ontstaan vooral boven de
meest zandige gebieden gedurende de middagperiode.
Richting Pasen zou het landelijk tot bijna 27 graden
kunnen worden. De kans
op de warmste (aanloop
naar) Pasen sinds 1949 is
aanwezig. Destijds steeg
het kwik tot 25-30 graden
in Nederland. Tijdens Pasen
blijft het mooi weer, maar
is het iets minder warm
bij iets meer wind uit het
noordoosten.
Door de huidige droogte
van de Nederlandse bodems
kan het deze week nog wat
warmer worden dan dat
de weerinstituten aangeven. Immers, als de bodem
wat vochtiger zou zijn, dan
zou een deel van de zonnewarmte die op het aardoppervlak komt eerst gebruikt
moeten worden voor een
deel verdamping van het
bodemvocht. We weten dat
verdamping energie kost
en dus relatief temperatuurverlagend werkt. Door
de kurkdroge bodem van
dit moment kan alle instraling van de aprilzon gebruikt
Do.

worden om het aardoppervlak te verwarmen en
daarmee dus ook direct de
luchtlaag daar vlak boven.
Het strandweer zal doorgaans uitstekend zijn
met in de middagen vaak
een koele zeewind op het
Zandvoortse strand. Het
badwater bij Zandvoort
en Bloemendaal is ronduit
koud nog met een graad of
11-12. In het tijdpad 27-30
april blijft het waarschijnlijk overwegend prima weer
met iets meer wolkenvelden en een wat noordelijker
stroming ten gevolge van
een nieuw hogedrukgebied
richting IJsland.
We beleven momenteel zowat het droogste voorjaar
sinds 1976 en 1996. Toen
duurde de droogte tot diep
in de zomer en de zomer
van 1976 behoorde zelfs tot
de droogste zomers ooit.
Waarschijnlijk komt de eerste serieuze regen ergens
begin mei en daar zullen
de boeren maar wat blij
mee zijn.
Weersomslag rond Koning
innedag? Bel de weerprimeurlijn eens op 09001234554.
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
Max

23

24

23

20

Min

10

10

11

9

Zon

65%

85%

90%

95%

Neerslag

20%

10%

10%

10%

Wind

o. 3-4

o. 3-4

ono. 3-4

no. 3-4
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Happy Days bij
Toko Bintang.nl
Spare rib's of Kippenpoten menu

42=A

 Indonesian sate style
 Chinese Babi Pangang style
 American BBQ style
afhalen of bezorgen €

Strandpaviljoen 9,
tel. 023-5718888,
www.dehavenvanzandvoort.nl

Paasbrunch

€ 24,75 (kids € 12,50)

zondag 24 en maandag 25 april van 10.00 tot 14.00 uur
Ontvangst: Een sprankelend glas Crémant de Loire
Entree: Aspergesoep

Buffet: Royaal buffet van diverse heerlijkheden
uit de zee en van het land

14,50

Dessert buffet: Proeverij van heerlijke zoete en hartige
hapjes met vers fruit en slagroom

Toko Bintang
Haltestraat 34, 2042 LN Zandvoort, Tel.: 023-5712800

20=Z

APK

Lavogue Coiffures dames en heren ook voor
verzorging van uw haar hebben wij Sebastian
en Redken, bruidsarrangementen, visagie, metamorfose,
o.a. kleuringen met L’Oréal, Inoa, Sunglitz , hair wefts
van europees haar o.a. uit Scandinavië zie onze website
WWW.LAVOGUE-ZANDVOORT.NL

Uitnodiging

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Bij Lavogue Coiffures,
Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort. Tel.: 023-5730172
Hair, kleurspecialiste Nelly en Stephanie Wendelgelst, Roni Geusebroek
Hairweft specialiste Yasel de Vries

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

De deelnemende
winkeliers en horeca zijn:
Sacktime
Drommel Apart
Drommel Exlusive
Banana Moon
Sizeless
Brossois
Etos
Zandvoort Optiek
Sharky’s
Judy’s
Beachim Fashion
Beachim Casual
Mi Sueno
Mi Sueno Men
Mi Sueno Shoes
Avenue
Play-In Casino
De Bode
YaYa
Van Dam
Music Store
René Boutique
Bibi for Shoes
Ta-Hwa
C’est bon
De Vier Geboden
Tapasbar Piripi
Friet Plaza
Grillroom Shalom
Cesario
Steakhouse El Toro
Restaurant Berkhout
Pizzeria Marechiaro
Pole Position
Harocamo
Giraudi
Walk of Fame
‘t Zonnetje
Snackhouse Rennes
IJssalon Lucca
De Lachende Zeerover
Boudewijn’s Visservice
De Haven van Zandvoort
Beach Club Tien
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Paasaanbieding
Uit eigen banketbakkerij

Zaterdag 23 april
om 14.30 uur

1e Hoge Hakken Race

in de Kerkstraat van Za

ndvoort

Doe mee (op eigen risico) en

maak kans op

Freeshopping
t.w.v.

Paas aardbeien slagroomtaartje nu: € 9,95
Tevens andere lekkernijen voor het paasfeest verkrijgbaar
uit onze eigen bakkerij zoals luxe paaseieren, paasbrood,
eigen fabricaat bonbons, paaseitjes en paasgebak.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf

Drs. Jani is aanwezig in DE SALON op
maandag 9 mei van 10.00 - tot 21.00 uur

€ 500,-*

Inschrijving € 1,- p.p.

Deelnemer moet min.
18 jaar oud zijn
Heren, u bent ook welko
m om mee te doen!
Sign-up bij Avenue, Ba
nana Moon, Beachim of
Bibi for Shoes
tot uiterlijk 12.00 op 23

april. Let op

: max. 300 deelnemers
*te besteden bij de deeln
emende winkeliers/ho
reca
van de Kerkstraat/Badh
uisplein, voor 31/05/20
11
Dit evenement wordt ge
organiseerd door de
ondernemers van de Ke
rkstraat en Badhuisple
in

The Liquid Facelift met Radiesse
6 ml van € 2000,- voor € 1250,-

Herstelt op een effectieve manier de V-vorm van
het jeugdige gezicht en biedt een natuurlijk uitziend
facelift effect, zonder operatie en met minimale hersteltijd!
Bel voor een afspraak:
Laura: 06-43049362
www.desalonzandvoort.nl
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Column

Kon i n klijk bezoek

De Koningin der Nederlanden heeft de afgelopen periode
weer flink wat staatsbezoeken afgelegd. Of het nou thee
met vijgen betreft bij de sultan van Oman of een bakkie
met Angela Merkel, 'ons Beatrix' is present.

WaterSpo(r)t
Met het weer van de afgelopen week mag men het seizoen in Zandvoort

officieel voor geopend beschouwen. Vaak wordt er gedacht aan zon, zee en

strand met alle gezelligheid van dien. Voor wie van gezelligheid houdt, gecombineerd met actie en sportiviteit is The Spot een van de mooiste plekken van ons dorp.

Juliëtte H

ilders

door Maxim Roos

Op een met zon overgoten dag spreek ik af met Juliëtte
Hilders, event manager bij The Spot. Zij is verantwoordelijk voor de evenementen die in opdracht georganiseerd
moeten worden voor bedrijven, groepsfeestjes en andere
partijen. Ze kon nog net wat tijd vrijmaken om te vertellen
over dit evenementencentrum, want ze is druk bezig met
de voorbereidingen voor de open dag die op 8 mei gehouden wordt. Velen denken dat het alleen een strandpaviljoen
is waar ook een surfschool aan is verbonden maar niets is
minder waar. The Spot is eigenlijk een veelzijdige watersportschool, een evenementencentrum en een strandpaviljoen in een. Echter de nadruk ligt toch echt op watersport
en evenementen.
Op de open dag kan men kennis maken met golfsurfen, catamaranzeilen, brandingkanoën, stand up paddle boarden,
surfers yoga en sinds drie jaar het zeer populaire kitesurfen.
En wie denkt dat deze sporten bij een bepaald wereldje
horen dat een hoge drempel kent, zit er goed naast. Het zijn
ideale sporten, zoals Juliette met veel enthousiasme vertelt,
waarbij je niet alleen heerlijk bezig bent met een sport met

IS
PICTURE TH

alle actie van dien maar waar je tegelijkertijd een veelzijdige
work-out geniet. Deze work-out gaat verder dan alleen vet
verbranden en spiermassa krijgen, want op de open dag kan
je ook kiezen voor surfers yoga om aan je balans te werken
die je uiteindelijk goed kan gebruiken op een plank in de zee.
Heb je eenmaal de smaak te pakken dan kan je via de aanmelding voor deze dag ook nog een kortingsbon krijgen voor
vervolglessen. Na gemiddeld drie lessen kan je als beginnend
kite- of golfsurfer al aardig op een board blijven staan en
heb je waarschijnlijk een zeer gezonde passie erbij. Naast
de techniek wordt je ook klaargestoomd om deze sporten
veilig te kunnen beoefenen. Als een van de weinigen heeft
The Spot een TÜV-certificaat waarmee ze aangesloten zijn bij
de Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland.
Kortweg betekent dat, dat dit watersportcentrum je veilig
leert sporten in zee.
Kom dus op 8 mei naar The Spot maar wees wel gewaarschuwd want als je eenmaal je watersport gevonden hebt, zal
je veel vrije dagen op gaan nemen om van de zee te genieten.

Foto & Tekst: Ilja Noltee

Tegenstanders van het koningshuis vinden de kosten van
de koningin en haar huishouding maar geldverspilling. Het
in stand houden kost ons jaarlijks circa 100 miljoen euro.
Dit is per hoofd van de bevolking ongeveer 7 euro. Oftewel
voor een hamburgermenu de man, plus kinder-ei, financieren wij ons alom geliefde Bea, voorheen 'prinses' glimlach.
De kosten wegen niet op tegen de baten is hier de stelling.
Echter deze stelling is onjuist indien je er vanuit gaat dat
het Nederlandse bedrijfsleven flink wat profijt heeft van
de lobbyactiviteiten van Beatrix en haar gevolg. Zodra de
Oranjes zijn langs geweest worden de chequeboekjes getrokken en de orderboeken van met name de Nederlandse
baggeraars, scheepsindustrie en oliemaatschappijen gretig volgeschreven. Hierdoor stijgt de werkgelegenheid en
wordt de Nederlandse belastingbetaler beloond voor het
trouwe sponsorschap aan de staat.
Circa negentig procent van de Nederlandse bevolking vindt
dat Nederland een monarchie moet blijven, dit percentage
is de laatste jaren onveranderd. Over het algemeen zijn wij
Nederlanders dus trots op ons koningshuis, mooi meegenomen dat dit ook economisch de juiste keuze is. De oliesjeiks
verheugen zich nu al op de bezoeken van Prins Pils en de
heupwiegende Máxima, theetje erbij, gezellig hoor!

Get Out!

Zaterdag 23 april
Wie durft om 14.30 uur de Hoge Hakken Race aan? Wie het snelst de
Kerkstraat op kan rennen op hakken met een minimale hoogte van 7
cm, wordt de gelukkige winna(a)r(es) van een € 500 tegoedbon, vrij
te besteden bij de deelnemende winkels en horecagelegenheden in de
Kerkstraat, Badhuisplein en de Haven van Zandvoort. Inschrijven bij:
Bibi for shoes, Banana Moon, Avenue en Beachim (allemaal gelegen in
de Kerkstraat). Hier ontvang je ook meer informatie over het ophalen
van de startnummers en dergelijke.
Zaterdag 23 en maandag 25 april
De start van het nationale autosport seizoen met spectaculaire races
en demonstraties. Zowel op, als naast de baan is er veel te zien en
te doen! Kom alles zien op het circuit tijdens de Kruidvat Gillette
Paasraces. Op zaterdag en maandag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Meer
informatie: www.cpz.nl.

Pe d d e le n k a n a lt ijd , o o k z o n d e r g o lv e n
G e t ro f fe n d o o r h e t g e w e ld ig e le n t e w e e r, lig t Z a n d v o o r t e r m a a r m o o i b ij.
Fa n t a s t is c h o o k o m h e t w a t e r o p t e g a a n . M a a r h e la a s …. g e e n z u c h t je w in d e n d a t
b e t e k e n t : g e e n g o lv e n v o o r o n z e s u r fl ie f h e b b e r s . To c h z ijn e r e e n a a n t a l f a n a t ie k e lin g e n
d ie z ic h e r n ie t v a n la t e n w e e r h o u d e n o m h e t n o g v r ij k o u d e w a t e r in t e g a a n , d e z e
d a m e s g a a n e r h e le m a a l v o o r … L a a t d ie Iro n W o m a n C o m p e t it ie m a a r k o m e n …

Maandag 25 april 2011
2e Paasdag dit jaar verrassend anders? Kom gezellig naar Beachclub Take
Five waar een heerlijke uitgebreide Paas High Tea geserveerd wordt
en omdat ze het echt helemaal anders doen, is om 11.00 uur aan tafel
aanschuiven gewenst. Het is lekker, zoet, hartig en gezellig. Reserveren
is noodzakelijk! Van 11.00 – 14.00 uur. € 21,50 Reserveren via tel. 5716119.
Vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur biedt het muziekpaviljoen on het
Raadhuisplein plaats aan The Pheasant Pluckers: een internationale
groep muzikanten en performers die een gevarieerde show presenteert
waarin muziek en comedy een perfect harmonieus geheel vormen.
Een authentieke show die bol staat van goede muziek en veel plezier.
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We ZIjn Weer Terug In ZanDVoorT!
Passage 12
2042 KT Zandvoort
T 023 74 33 681
info@viervoortwaalf.nl
www.viervoortwaalf.nl

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 55
023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl
In de Nationale Feestdagenkrant van de Stichting Viering Nationale
Feestdagen, die u in april in de bus ontvangt kunt u een groot deel
van ons nieuwe cursusaanbod vinden voor het seizoen 2011-2012.

Spaans, een zomercursus
Vakantie Spaans, zonder diep in te gaan op de grammatica
aan de hand van praktische voorbeelden.
Woensdag 19:00 – 20:30 uur
11 mei – 29 juni

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur		 20 mei t/m 8 juli

Vier voor Twaalf verzorgt uw drukwerk
van ontwerp tot eindprodukt.
Wij hebben alles in eigen beheer,
dus voor u de scherpste prijzen!
Print- & Drukwerk
Inbinden & Lamineren
Vlaggen & Banners
Beletteringen, Websites
en alle soorten Textieldruk

Senioren Computercursus
Snuffelcursus
Dinsdag 10:00 – 12:00		 17 mei t/m 31 mei

OOK Samen is een dag activiteit
voor ouderen die van gezelligheid en activiteiten houden.
Elke donderdag bij OOK Zandvoort in Pluspunt.
Nu ook elke 1e zondag van de maand. Eerst eens komen
kijken of het iets voor u is kan altijd, meldt u dan aan
bij Els Bruyns tel 5740330.

De Toon Hermans groep
komt elke 2e vrijdag van de maand bij elkaar van 10.30 tot 12.00
uur bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55. Deze lotgenotengroep
is voor mensen die te maken hebben met kanker.

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

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

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

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Bent u senior en heeft u informatie of advies nodig:
De ouderenadviseur is er voor u telefoon 5719393.

Bladmanager: Gillis Kok

Kom langs op de Vrijwilligersmarkt zaterdag 14 mei
van 12.00 tot 15.00 uur op het Raadhuisplein.
Er is een springkussen, muziek en een voetbaldoel.
Wist u dat?: In de Boekenkast van Pluspunt kunt u boeken
meenemen, afgeven en/of omruilen. Wij kunnen weer nieuwe
boeken gebruiken. Ook kinderboeken.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
OOK Zandvoort, Flemingstraat 55 023 5740330

Expositie Pluspunt:
Herbert Immer Willems, olieverfschilderijen
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Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes
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Wij wensen u vrolijk Pasen!
Dr. Gerkestraat 42 Zw
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Vraagprijs: € 200.000,= k.k.
Kostverlorenstraat 92-A
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Vraagprijs: € 749.000,= k.k.
Verzetsplein 54
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Zandvoort
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Vraagprijs: € 259.000,= k.k.
incl. parkeerplaats
Wilhelminaweg 3
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Vraagprijs: € 850.000,= k.k.

Deze UITSTEKEND ONDERHOUDEN benedenwoning
is gunstig gelegen met een HEERLIJK ZONNIGE
tuin op het ZUIDEN! Het beschikt over een keurig
verzorgde keuken, een sfeervolle woonkamer,
een royale slaapkamer, een tuin met stenen
berging en een achterom. Deze woning kan zo
betrokken worden!
•
•
•
•

Starterslening beschikbaar voor deze woning;
Ideaal gelegen nabij de duinen, centrum en strand;
Recentelijk intern gestuukt;
Woonoppervlakte: ca. 60 m2.

A

Jac. van Heemskerckstraat 23

o
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Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Op een ROYAAL PERCEEL in het Groene Hart van Zand
voort ligt deze HALFVRIJSTAANDE VILLA met een DUBBELE OPRIT voor meerdere auto’s, een ruime living en
serre van ca. 60 m2 groot, een studeerkamer, 3 ruime
slaapkamers en een fantastisch gelegen, zonnige tuin.
In deze lommerrijke omgeving voelt u zich direct thuis
en geniet u van het fantastische wonen in deze ruime,
moderne villa!
• Fraaie, moderne villa met een royale maatvoering;
• Moderne tuin met zonneterras en groot ca.160 m2
E
• Bouwjaar 1996 en de serre merk Serbo uit 2003
v.v. HR+ glas;
• Woonoppervlak ca. 205 m2, perceeloppervlak 479 m2.

Zeer VERZORGD 3-kamerappartement (voormalig 4
kamerappartement) gelegen op de tweede en derde
etage met een ZONNIG balkon en EIGEN PARKEERPLAATS. De woning heeft vrij uitzicht op het autovrije
Verzetsplein. Het balkon is aan de fraaie binnentuin
gelegen en heeft ook vrij uizicht. Het complex is
ideaal gesitueerd, het is op loopafstand van het
strand, centrum en NS-station!
•
•
•
•

Moderne badkamer en keuken;
Zeer goed onderhouden;
Lage servicekosten € 114,= per maand;
Woonoppervlakte ca 105 m2.

A

Swaluëstraat 17 D

Fantastische gelegen villa op royaal perceel;
Op loopafstand van centrum en strand;
Studio is eenvoudig weer om te bouwen naar garage;
Woonopp. : ca. 185 m2 (incl. voormalige garage),
perceelopp. 465 m2.

Zandvoort
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Vraagprijs: € 235.000,= k.k.
incl. parkeerplaats
Westerparkstraat 19
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Vraagprijs: € 475.000,= k.k.

Deze VRIJSTAANDE jaren ’30 VILLA is FANTASTISCH
gelegen in het groene hart van Zandvoort. De woning
beschikt over een HEERLIJK ZONNIGE tuin rondom
de woning. Verder heeft het een oprit voor meerdere
auto’s, een sfeervolle living, een moderne keuken,
4 slaapkamers (met mogelijkheid tot 5), 2 fraaie
badkamers en de garage is omgebouwd tot een
studio met badkamer en toilet.
•
•
•
•

Zandvoort
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Dit UITSTEKEND VERZORGDE appartement is FRAAI
gelegen op de 2e etage (3e van de hoek aan de zeezijde!) met een SCHITTEREND UITZICHT over ZEE en
de BOULEVARD! Dit gerenoveerde complex beschikt
over een LIFT! Het is hier heerlijk genieten van van
het strand, de zee en het levendige uitzicht!
• Prachtig gelegen appartement met lift;
• Gerenoveerd appartementencomplex;
• Servicekosten: € 178,54 p/m
incl. voorschot verwarming;
• Woonoppervlakte: ca.78 m2.

M

Dit appartement in “Residentie Prinsenhof” en is gelegen
op de HOEK op de begane grond verrast u door de centrale ligging in het hart van Zandvoort, de uitstekende
afwerking en de gezamenlijk binnentuin. Het beschikt
over een royale living en een slaapkamer. Er zijn mogelijk
heden om een 2e slaapkamer te realiseren. De aanwezige
privé-parking, de berging én de lage servicekosten
maken het woongenot helemaal compleet!
•
•
•
•

Lage servicekosten € 128,66 per maand;
Gelegen op de begane grond;
Appartement is zo te betrekken;
Woonoppervlakte circa 75 m2.

R

Dit UITERMATE SFEERVOLLE en VRIJSTAANDE woonhuis is gelegen in Zandvoort Zuid op slecht 150 meter
van het strand! Het beschikt over een GASTENVERBLIJF en PARKEERMOGELIJKHEDEN op eigen terrein.
Recentelijk is het gemoderniseerd en zo te betrekken!
Ook uitstekend geschikt voor kantoor of praktijk aan
huis. (Indien van toepassing na verkregen vergunning)
• Vrijstaande woning met 2 parkeerplaatsen
op eigen terrein;
L
• Recentelijk gestuukt en gerenoveerd,
nieuwe elektra door hele woning;
• Woonoppervlakte: woning ca.115 m2, gastenverblijf: ca. 15 m2;
• Perceeloppervlakte 177 m2.

PRIJSVRAAG!
Zoek het woord van de letters
in de eitjes en win een….

SUPER PAASEI van
Chocoladehuis Willemsen!!

Mail uw antwoord uiterlijk vrijdag 13:00 uur
naar info@greevenmakelaardij.nl

A

Meest verkopende makelaar in Zandvoort (Bron: NVM)

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

Rob Greeven

Cleo Waterreus

Timo Greeven

Suzanne Greeven

Bianca van der Veld

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

Gemeentelijke publicatie week 16 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 15 en de
verdere in week 15 door het college genomen besluiten zijn
in week 16 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 26 april 2011.
Op de agenda staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen van 29 maart 2011
- Hamerstukken:
a. Raadsvoorstel Opdracht Accountantscontrole
b. Kredieten uitvoering parkeerplan (parkeerterrein De Zuid)
c. Intrekken verordening Toeristenbelasting strandstoelen
en/of strandbedden 2010.
- Dekkingsvoorstel Begroting 2011
- Evaluatie gehandicaptenparkeren
- Reglement van Orde
- Sluiting
De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie
en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 en uiterlijk 24.00 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 27 april 2011
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 30 maart 2011
- Vaste agendapunten
- Prestatieafspraken woonstichting De Key
- Uitleg nieuwe vergaderstructuur en raadsnet
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan
zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen onderwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken,
moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De
aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn voor een vergadering die de woensdagavond daarop
wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente

Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of
per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het
raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een
aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en
liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn
te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies >
Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.
De commissievergadering is op internet live te volgen via de
gemeentelijke website.

Bezuinigingen op busvervoer door Provincie

De bezuinigingen van de Rijksoverheid krijgen ook gevolgen
voor het openbaar vervoer in Noord-Holland. De provincie
Noord-Holland heeft als opdrachtgever voor het openbaar
vervoer in onze regio de bezuinigingen in samenspraak met
de betreffende gemeenten bepaald.
Voor het bepalen van de bezuinigingen is zorgvuldig gekeken
naar de bezetting van de bussen. De keuzes die nu gemaakt zijn
treffen daarom alleen bussen met een lage bezettingsgraad en
daarmee een beperkt aantal buspassagiers. De bezuinigingen
zijn alleen voor de zondagdiensten, zodat passagiers voor de
verplaatsingen naar de school of het werk op de doordeweekse
dagen geen hinder ondervinden van deze maatregelen.
Met ingangsdatum 1 mei zijn voor Zandvoort de volgende
aanpassingen.
De wijzigingen voor lijn 80:
De ritten van het Busstation om 7:25 en 1:25 uur vervallen op
zondag.
De wijzigingen voor lijn 81:
1. Op zondag rijdt lijn 81 niet meer op het traject Haarlem
Station - Overveen - Santpoort Zuid;
2. Tevens vervallen op zondag de ritten:
- vanaf het Busstation om 8:09, 8:39, 9:39 en 10:39 uur;
- vanaf de Keesomstraat om 7:55 en 8:25 uur.
Voor meer informatie kunt u de website van Connexxion raadplegen: www.connexxion.nl

Inzameling GFT rolemmers

In verband met Tweede Paasdag op maandag 25 april 2011
worden de GFT rolemmers op dinsdag 26 april opgehaald.

Wijziging ophalen huisvuil

Op maandag 25 april wordt i.v.m. 2e Paasdag geen huisvuil
opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil van de maandaghuisvuilwijk op 26 april opgehaald.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Hogeweg 40, uitbreiden woning en vervangen kozijn, ingekomen 05 april 2011, 2011-VV-063.
- Haltestraat 1, saneren van wandbeplating uit het winkelpand
inclusief kozijnstroken, ingekomen 07 april 2011, 2011-VV-065.
- Haarlemmerstraat 50, renovatie veranda, dak en openslaande

deuren, ingekomen 07 april 2011, 2011-VV-066.
- Kennemerweg 78, verwijderen asbestbijgebouw, ingekomen
11 april 2011, 2011-VV-067.
- Kostverlorenstraat 117, veranderen gemeentelijk monument
(schilderwerk), ingekomen 08 april 2011, 2011-VV-068.
- Kostverlorenstraat 109, uitbreiden woning, ingekomen 11 april
2011, 2011-VV-069.
- Spoorbuurtstraat 15 b en 15c, slopen van loodsen, ingekomen
13 april 2011, 2011-VV-070.
- Zandvoortselaan 189, gebruikvergunning brandveilig gebruik,
ingekomen 14 april 2011, 2011-VV-071.
- Strandafgang Paulus Loot 1B, plaatsen openbaar toiletgebouw, ingekomen 14 april 2011, 2011-VV-072.
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
Verzonden omgevingsvergunningen

- Brederodestraat 13, maken van een uitweg, verzonden 12 april
2011, 2011-VV-037.
- Boulevard Paulus Loot 69, vergroten van het terras, verzonden
12 april 2011, 2011-VV-020.
- Haltestraat 1, saneren van wandbeplating uit het winkelpand
inclusief kozijnstroken, verzonden 14 april 2011, 2011-VV-065.
- Kerkplein 8, verwijderen asbesthoudende ontluchtingsbuis,
verzonden 15 april 2011, 2011-VV-062.

Verkeersbesluiten Koninginnedag

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college
van Burgemeester en Wethouders om:
1. de borden conform model C01 van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen op de hierna
genoemde en bijgevoegde kaart aangegeven locaties:
- op het Gasthuisplein, direct ten oosten van de Kruisstraat;
- in de Rozenobelstraat direct ten oosten van de Kruisstraat;
- in de Parkveldstraat, direct ten oosten van de Kruisstraat;
- in de Swaluëstraat, direct ten zuiden van de Prinsenhofstraat;
- in de Achterweg, direct ten oosten van de Swaluëstraat;
- in de Haltestraat, direct ten noorden van de Zeestraat;
- in de Diaconiehuisstraat, direct ten westen van van de Nieuwstraat;
- in de Koningstraat, direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Kanaalweg, direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Willemstraat, direct ten westen van de Prinsesseweg;
- in de Oosterstraat, direct ten noorden van de Prinsesseweg;
- in de Prinsesseweg, direct ten westen van de Koninginneweg;
- in de Schoolstraat, direct ten westen van de Louis Davidsstraat;
- in de Oranjestraat, direct ten noorden van de Hogeweg;
- in de Grote Krocht, direct ten noorden van de Hogeweg;
- in de Cornelis Slegersstraat, direct ten noorden van de Hogeweg;

Vervolg gemeentelijke publicatie week 16

voor de duur van de te houden festiviteiten op Koninginnedag
in de dorpskern van Zandvoort op van 30 april 2011 om 03.00
uur tot 1 mei 2011 om 01.00 uur.
2. over te gaan tot de plaatsing van borden conform model E01
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met het onderbord “zaterdag a.s.” op de locatie
van de parkeervakken in het gebied van de festiviteiten, zodat
het gebied van de festiviteiten op koninginnedag vrij is van
geparkeerde voertuigen;
3. houders van een parkeervergunning in het bovengenoemde
gebied op vrijdag 29 april 2011 vanaf 20.00 uur tot zondag 1 mei
2011 10.00 uur met hun parkeervergunning gebruik kunnen
maken van de parkeervoorzieningen op het De Favaugeplein;
4. een tijdelijke bushalte te plaatsen aan de Hogeweg voor het
politiebureau en dat hiervoor borden conform model E01 van
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 met het onderbord “zaterdag a.s.” op de locatie van de
parkeervakken geplaatst worden, alsmede dat hierdoor een
invalidenparkeerplaats tijdelijk opgeheven dient te worden;

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

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

5. te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze
mededeling in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen
voorafgaand aan de festiviteiten op donderdag 28 april 2011.

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.

Bezwaarschriften

Openingstijden begraafplaats

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

handbal

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

paardensport

Dames kansloos
in oneerlijke strijd

Open dag Stal
de Naaldenhof

De handbalsters van ZSC kregen geen poot aan de grond in

Op maandag 25 april opent Stal de Naaldenhof vanaf

lag volgens de Zandvoortse dames bij de leidsman, die als

de gastvrije sfeer, bezoek de authentieke stallen en merk

de uitwedstrijd tegen Westsite uit Amsterdam. De schuld
‘thuisfluiter’ werd bestempeld.
Westsite is echter wel
een goed team. Er spelen
3 oud-speelsters in van
het Nederlands team en
speelsters die in de jeugdselectie van het NHV hebben gezeten. Vooral in het
eerste kwartier van de
wedstrijd kwam ZSC niet
in hun spel. “In de tweede
helft, na een ruststand van
16-3, hebben wij het tempo

opgevoerd, de verdediging
anders neergezet en geprobeerd veel break outs
te lopen. Hierdoor liep het
in de tweede helft beter”,
aldus doelvrouw Angela
Schilpzand. Uiteindelijk
liep de score op tot 28-11.
De eerstkomende wedstrijd
speelt ZSC om 12.00 uur op
zondag 8 mei, thuis tegen
Muiden.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan
de burgemeester te richten.

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.

blaasvoetbal
Blaasvoetbalkampioenschap

13.00 uur haar deuren voor de jaarlijkse open dag. Ervaar
hoe fijn het is om ontspannen bezig te zijn met paarden

in een prachtige omgeving. De manege is namelijk uniek
gelegen, midden in de natuur.
Tijdens de open dag krijgt
u een kijkje achter de
schermen en kunt u van
nabij kennismaken met
het paard. Er worden gratis kennismakingslessen
gegeven voor mensen
met en zonder rijervaring
en het is ook mogelijk om

Ian Beekelaar (r.) in actie tijdens de halve finale

een ritje te maken op een
van de pony’s. De toegang
is uiteraard gratis. U vindt
Stal de Naaldenhof aan
de Zuidlaan 51 in Bentveld.
Meer informatie kunt u krijgen via tel. 023-5243959 of
website www.staldenaaldenhof.nl.

Ian Beekelaar is de eerste winnaar van het eerste INZ Open
Blaasvoetbalkampioenschap
van Zandvoort geworden.
Zondagmiddag was hij in café
Oomstee in de finale met 7-2 te
sterk voor Jeroen van de Bos.
Uiteindelijk kwam Beekelaar

bovendrijven nadat 28 deelnemers, waaronder 6 dames,
zich de longen uit het lijf hadden geblazen. Beekelaar kreeg
een fraaie trofee maar niet
eerder dan dat hij beloofd
had om zijn titel volgend jaar
tijdens de tweede editie te
verdedigen.
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bandstoten

tennis

Bandstoottoernooi in café De Lamstrael
Afgelopen zaterdag werd Rinus Schaarsbergen de trotse

winnaar en beste bandstoter van Zandvoort, gevolgd door

Jeroen en Irma Beilsmit. Na een uitermate gezellig bandstoottoernooi beloonden uitbaters Cees de Jong en Anne-

miek Boon de bandstootspecialist met een leuke geldprijs
van € 100.

Bandstoten in De Lamstrael

Met circa 18 fanatieke deelnemers, waaronder twee
dames, werd in een pou-

lesysteem het bandstoottoernooi gestart waarbij
zo snel mogelijk tenmin-

ste 10 punten moesten
worden gescoord. De winnaars gingen door naar de
finalepartijen. Bij bandstoten is de regel dat voordat
de stootbal de tweede bal
raakt, deze tenminste eenmaal een band van het biljart moet hebben getoucheerd. Duidelijk was dat
de meeste deelnemers daar
geen probleem in zagen en
ingewikkelde, maar vaak
ook mooie, driebandstoten gebruikten om punten
te scoren. Spannende wedstrijden met vaak enerverende uitslagen werden
door enthousiaste volgers
met applaus beloond. Een
bijzonder gezellig toernooi
met een terechte kampioen.

biljart
Oomstee 2 naar kwartfinale
Het tweede biljartteam van café Oomstee heeft de kwart-

finale bereikt. In een zinderende achtste finale, met een

thuis- en een uitwedstrijd, wonnen de spelers van captain

Louis van der Mije met 10-8 van café De Hoek uit Haarlem.

Jeroen van de Bos in actie voor team Oomstee

Van der Mije (14) zelf kreeg
Douma (9) als tegenstander
en wist zijn eerste partij in
17 beurten uit te maken. Ook
de tweede partij, Dick Pronk
(11) - Meis was in 22 beurten
voor onze plaatsgenoten.
Edwin Ariesen (7) kon tegen
Wesseling (6) zijn gemiddelde niet halen maar zorgde
wel voor 2 punten omdat hij
de meeste caramboles had
in 25 beurten. In de tweede
ronde kon Van der Mije niet
winnen. In 15 beurten werd
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de partij door Douma uitgemaakt. Ook Pronk moest
de punten aan Meis laten.
Ariesen daarentegen kwam
nu op stoom en maakte zijn
tweede partij in slechts 5
beurten uit. Door deze resultaten moest de uitwedstrijd
in Haarlem met minimaal 2
punten verschil gewonnen
worden om de kwartfinales
te halen.

Tweede wedstrijd

De tweede wedstrijd in café

De Hoek in Haarlem werd
een ware thriller. Van der
Mije trad aan tegen Richard
van Egdom (12) en verloor zijn
eerste wedstrijd kansloos.
Van Egdom scoorde 12 punten in 16 beurten terwijl onze
dorpsgenoot op 6 caramboles
bleef steken. Ariesen speelde
dit keer tegen Douma. De eerste ronde eindigde in remise
en met veel pech moest hij in
de tweede partij in Douma
zijn meerdere erkennen. Alle
druk kwam hierdoor op de
schouders van nieuwkomer
Jeroen van de Bos te liggen.
Zijn eerste partij won hij met
2-0 en moest nu met 3-0 in
de laatste partij winnen om
zijn ploeg door te laten gaan.
Heel gedecideerd speelde hij
een wereldpartij en liet zijn
tegenstander niet meer dan
3 punten maken waardoor de
gewenste 3-0 een feit werd.
Oomstee staat in de kwartfinale waarvan de eerste
wedstrijd op donderdag 28
april, vanaf 20.00 uur, in café
Oomstee gespeeld zal worden. Tegenstander is dan De
Eerste Aanleg uit Heemstede.

Martin Verkerk speelt bij TCZ
Er speelt dit seizoen een zeer bekende oud toptennisser in
het zaterdag eerste herenteam van Tennisclub Zandvoort

(TCZ). Steffan Kok, speler van het team, heeft Martin Ver-

kerk succesvol kunnen verleiden om naar Zandvoort te komen. Afgelopen zaterdag was de eerste thuiswedstrijd op

de banen van De Glee, waar met 5-1 gewonnen werd van
Amstelland 2.

Martin Verkerk (r.) met zijn dubbelpartner Steffan Kok | Foto: Jasper Suyk

Martin Verkerk werd bekend na zijn spectaculaire
finaleplaats in 2003 op
Roland Garros, het Frans
Open in Parijs. “Martin is in
de loop der jaren een goede
vriend van mij geworden
door het blad dat ik uitgeef,
Tennisjournaal, en het werk
dat ik daarvoor doe. Tijdens
een fotosessie met hem
vroeg hij waar ik tennis en
op welk niveau. Toen ik hem
dat vertelde, zei hij dat ik hem
maar moest inschrijven. Ik
geloofde hem natuurlijk niet
echt maar toen hij een paar

weken later vroeg of hij al lid
was van TCZ, werd het mij
duidelijk dat hij echt serieus
was. Ik heb hem toen aangemeld en zelfs rackets voor
hem geregeld want hij had
echt niets meer. Hij was al
twee jaar helemaal met tennis gestopt”, vertelt Kok enthousiast. Volgens hem was
Verkerk ook duidelijk nerveus
voor zijn eerste wedstrijd in
de 1e klasse, waarin hij alleen
in het dubbelspel deelneemt.
“Hij vroeg zich af of hij het
nog kon, maar dat bleek al
snel. Iemand die in de top 20

van de wereld heeft gestaan,
verleerd het spelletje niet zomaar”, gaat Kok verder.
Dat Nederland hem nog niet
vergeten is bleek bij de eerste
wedstrijd van de zaterdag heren 1e klasse in Amstelveen,
waar TCZ overigens met 3-3
gelijkspeelde, twee weken
geleden. “Honderden fans
stonden er langs de baan en
hij moest na afloop allemaal
handtekeningen uitdelen.
Niemand wil geloven dat hij
bij ons in het eerste team van
de zaterdag speelt en nog gratis ook. Men verwachtte toen
ik hem aanmeldde dat hij in
het gemengde eerste team
van de zondag zou gaan spelen. Dat team speelt dit jaar
in de eredivisie van de KNLTB.
Maar hij speelt gewoon bij
ons in het eerste herenteam
van de zaterdag”, sluit Kok af
die als partner aan Verkerk in
het dubbel is verbonden.
U kunt de inmiddels 32 jarige
‘oude meester’ aan het werk
zien tijdens de eerstkomende
thuiswedstrijd op 14 mei aanstaande op de banen van De
Glee, aan de Kennemerweg.
De wedstrijden, vier singlepartijen en twee dubbels,
beginnen om 12.00 uur.

American Sunday druk bezocht
Afgelopen zondag was het American Sunday op Circuit

Park Zandvoort. Het evenement heeft vele duizenden lief-

hebbers van grof Amerikaans motorgeweld naar Zand-

voort getrokken. Onder een stralende zon hebben zij likkebaardend kunnen zien wat er zoal te bieden is op het vlak
van dit soort, vaak opvallende motorvoertuigen.

'Vette bak' bij American Sunday

Veel chroom, veel dikke
banden en veel grote lange
voertuigen stonden om de
meeste aandacht bijkans
te schreeuwen. Niet alleen
vierwielers en voertuigen
met meer dan 8 wielen, zoals vette trucks, maar zeker
ook een zeer groot aantal
Harley-Davidson motoren
trokken allemaal aandacht
van de fans die in grote getalen naar het duinencircuit waren gekomen. Ook
de diverse demonstraties
op de baan trokken veel
aandacht. Opnieuw een
schitterend gebeuren op
Circuit Park Zandvoort.
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Vijfklapper voor SV Zandvoort
Het eerste elftal van SV Zandvoort heeft eindelijk de reeks
van minder goede uitslagen weten te doorbreken. Onze

plaatsgenoten hadden zaterdagmiddag aan slechts een
kwartier genoeg om het bezoekende TOB uiteindelijk met
5-0 om de oren te slaan.

Deze opzichtige duw werd niet gezien door de arbiter

Zandvoort had het in de
uitwedstrijd in Amsterdam
moeilijk tegen de tegenstanders van zaterdag. Uiteindelijk
wonnen ze daar met 1-2, maar
de winnende werd in de laatste minuut van de blessure-

tijd gemaakt. Zaterdag was
het anders. Aanvankelijk ging
de strijd gelijk op met zo nu
en dan wat kansjes. In de 13e
minuut kreeg Michael Kuijl
na een werkelijk schitterende
pass van Misha Hormeño de

bal, kapte twee verdedigers
uit en passeerde doelman
Dennis de Wolf, 1-0. Het was
lang geleden dat Zandvoort
als eerste scoorde. Nog
geen tien minuten later had
Maurice Moll zijn team op
2-0 kunnen brengen maar hij
miste op een haar na koppend
de bal voor een vrij doel. TOB
werd nu wat gevaarlijker en
doelman Boy de Vet moest zo
nu en dan handelend optreden en dat deed hij met verve.

in de korte hoek tikte, 3-0.
Even later was Zandvoort opnieuw bij de les toen TOB een
zoveelste fout maakte. Max
Aardewerk kwam hierdoor vrij
voor de keeper en de zuivere
voorzet werd tot doelpunt
gepromoveerd. Dat invaller
Michel de Haan ook nog even
een graantje meepikte, 5-0,
was de kers op de slagroom.
Zandvoort kreeg het loon dat
ze verdiende tegen een mat,
tam en zeer matig TOB.

Nadat de ploegen van speelhelft waren gewisseld, ontstond een ‘Zandvoorts kwartiertje’. Als eerste kon Kuijl zijn
productie opvijzelen door uit
een vrij onoverzichtelijke situatie hard in de bovenhoek
te scoren, 2-0. Twee minuten
later was het weer raak. ‘De
kleine meester’ Nigel Berg
liet De Wolf tot vier keer toe
in een schijnbeweging trappen alvorens hij de bal rustig

Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort om 17.00 uur (!)
uit tegen Aalsmeer dat afgelopen zaterdag met 1-1 gelijkspeelde bij AFC. Overige uitslagen 2e klasse A: Haarlem/
Kennemerland – Amstelveen:
3-3; Overbos – Castricum:
1-3; Monnickendam – Jong
Hercules: 1-0 en Hellas Sport –
ZOB: 3-2. DVVA was, in verband
met het uit de competitie halen van Voorland, vrij.

autosport
Nationaal raceseizoen gaat van start
Traditiegetrouw start komend weekend het nationale

raceseizoen met de Paasraces op Circuit Park Zandvoort.
De meeste aandacht zal net als vorig jaar uitgaan naar het

Dutch GT4 Championship, dat uitbreiding krijgt met bolides uit de GT4 European Cup.

De GT4 komt komend weekend weer in actie | Foto: Chris Schotanus

Jan Lammers prijkt opnieuw
op de lijst van inschrijvingen.
De oud-Zandvoorter vormt
het komende seizoen een
duo met regerend Dutch GT 4
kampioen Phil Bastiaans. Voor
Lammers is het niet nieuw dat
hij in een Porsche rijdt, eerder

reed hij samen met Michael
Bleekemolen de Dutch Winter
Endurance Series in een
Porsche 997 GT3.
De Dutch GT4 Championship
is één van de negen verschillende raceklassen die het

is de Renault Clio Cup. Het
Zandvoortse team van Dillon
Koster doet een gooi naar de
titel met nieuweling Niels
Langeveld en de ervaren
Marcel Duits.
Zoals vermeld komt Langeveld
uit in de Renault Clio Cup
waardoor het komende seizoen om zijn titelopvolger
wordt gestreden in de Formido
Swift Cup. Voor 2011 zullen
meer dan twintig Suzuki’s
Swift Sport aan de start verschijnen met opnieuw enkele
snelle nieuwkomers.
De Formule Ford keert ook
weer terug in 2011. Hoeveel
wagens aan het Dutch For
mula Ford Championship
zullen meedoen is nog niet
bekend. De snelle ‘eenzitters’
komen tweemaal in actie op
tweede Paasdag.

Nieuw is de Radical Benelux
Cup. Marc Koster en Bertus
Sanders zullen één van de
deelnemende equipes zijn
in de klasse die bestaat uit
gelijkwaardige Radical SR3
Sportscars.
De Toerwagen Diesel Cup is de
klasse voor de rijders van de
lange adem. Het kampioenschap zou dit jaar wellicht nog
spannender kunnen worden
door een zogenaamde ‘balance of performance’, waardoor
de diverse auto’s nog meer
aan elkaar gelijk zijn gesteld.
In de Dutch Super Challenge
zullen Zandvoorter Peter Furth
en co-equipier Peter Fontijn
hun opwachting maken. Het
huzarenstukje dat zij tijdens
de Masters uithaalden, een
derde plaats, willen zij graag
herhalen.

Dames in nieuw seizoen
goed uit de startblokken
De eerste thuiswedstrijd van het seizoen hebben de soft-

baldames van ZSC laten zien wat voor plannen zij dit jaar

hebben. Er werd met maar liefst 14-5 gewonnen van THB.
Ook de tweede wedstrijd, uit tegen Olympia, was met 5-24
voor onze dorpsgenoten.

Wilma van Riemsdijk stond
de beide wedstrijden te pitchen en dat ging van een leien dakje. Ze gooide in de eerste wedstrijd 4x3 slag en 2x4
wijd. Ze kreeg 9 honkslagen
tegen en haar veld maakte
2 fouten. Laura Koning en
Martina Balk kwamen allebei 4 keer op het eerste
honk en Balk sloeg in haar
1e slagbeurt al direct een
hele verre homerun in het
rechtsveld. Haar tweelingzus
Marcella, Charissa Koning en
Inge Draijer hadden ieder 2
honkslagen. De cijfers van
de tegenpartij: 1x3 slag, 5x4
wijd, 14 honkslagen en het
veld maakte 5 fouten.

Olympia 4 – ZSC

Deze wedstrijd kende een
monsteruitslag: 5-24. Op
nieuw was Van Riemsdijk
de pitcher maar ondanks
dat ze nog niet hersteld
was van de eerste wedstrijd
was ook deze wedstrijd voor
haar. Cijfers: 0x3 slag, 4x4
wijd, 2 honkslagen tegen
en het veld maakte 5 fouten. Iedereen van ZSC was
sloeg goed aan slag maar
er waren ook uitschieters.
Anke Koning was nu de
catcher en hield het geheel
goed dicht. Olympia gooide
3x3 slag, 6x4 wijd, kreeg 25
honkslagen tegen en het
veld maakte 3 fouten.

adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Altijd goed
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Boudoir Personal Styling
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chocoladehuis Willemsen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Corry's Kaashoek
De Lamstrael
De Haven van Zandvoort
De Salon
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars

Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Harocamo
Hugoos
Kerkstraat winkeliers
Koene Cleaning Service
La Bonbonnière
Lavogue
Media Markt Cruquius
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt
Rosarito
Sea Optiek
Shanna's Shoe
Repair & Leatherwear
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Valk Glas in lood studio
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Vier voor Twaalf
Woonkado Discovery
Dreams & Daytime
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Actueel

Courant
Viering

11

Speciale fiets
voor heel
normale jongen

Zie onze advertentie op de achterpagina

19

Programma
Koninginnedag
en 4 / 5 mei

Plus

Architect over
Zandvoortse
bouwprojecten

Pasen was zelden zo goed
Het afgelopen Paasweekend was voor Zandvoort ongekend. Het is dat op zondag-

middag de wind vanuit zee kwam, waardoor het op het strand wat fris aanvoelde,
maar verder waren het drie dagen die niet snel vergeten zullen worden. Ook Circuit

Park Zandvoort keek meer dan tevreden terug op de eerste races van het nieuwe seizoen en verwelkomde maandag maar liefst 25.000 bezoekers.

van al deze bezoekers ging
vrij gemoedelijk. Dat kwam
mede door het feit dat het
tot laat in de avond uiter
mate goed weer was om
van een terrasje of een res
taurant te kunnen genieten.

Circuit

Een vol strand met Pasen, dat komt niet zo vaak voor

Omdat in de aanloop naar
Pasen de weersvoorspellin
gen al goed weer lieten zien,
hadden veel Nederlanders
op het laatste moment er
voor gekozen om toch niet
naar het buitenland te gaan.
Ook veel Duitsers wisten de

De Mannetjes
Man op hakken
het snelst

Zandvoortse kust weer te
vinden en ontvluchtten daar
door de drukkende hitte in
hun eigen land.

Parkeren

Met name maandag was
het op de wegen naar
Zandvoort bijzonder druk.
De ANWB waarschuwde
zelfs dat richting Zandvoort
problemen waren met de
doorstroming. Tot laat in
de middag stond het ver

keer op de Zandvoortselaan
richting Zandvoort tot ver in
Heemstede helemaal vast
vanwege een tekort aan
parkeerplaatsen in onze ge
meente. Debet was daaraan
de staat van parkeerterrein
De Zuid, waar veel plaatsen
verloren gingen omdat er
overal bergen zand en hopen
stenen lagen. Niet bepaald
handig dat dit niet voor het
paasweekend was opge
ruimd. De NS had het wel
goed ingeschat en liet vaker
langere dubbeldektreinen
vanuit Amsterdam naar de
badplaats rijden. De uittocht

Woordvoerder van Circuit
Park Zandvoort, Kees Koning,
wist te melden dat niet min
der dan 25.000 racefans naar
het duinencircuit waren ge
komen om te kunnen genie
ten van de eerste races van
het nog prille raceseizoen.
Zaterdag was het nog een
beetje mager maar maan
dag zat al snel de tribune
vol en waren ook de betere
plekken in de duinen rond
om de racebaan goed bezet.
De hele dag door bleven
mensen naar Circuit Park
Zandvoort komen, ook toen
er nog maar een klein aan
tal races van start moesten
gaan. “Het was voor ons een
geweldig weekend met veel
maar vooral enthousiast pu
bliek. Dat kon je merken aan
de reacties van de tribune
als het even niet goed ging.
Ook hadden we grote start
velden en schitterende races
met een paar primeurs (zie
elders in deze krant, red.). De
opmaat naar een fantastisch
seizoen”, aldus Koning in een
reactie.

KO RTI N G S B O N

‘Er stond zeker een
koud biertje voor hem
klaar bij de finish’

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Circus Rigolo Fantâsia
Parkeerterrein De Zuid
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Sport

Drukbezochte
paasraces met
veel spektakel

Veel belangstelling
voor Hoge Hakkenrace
De afgelopen zaterdag voor het eerst georganiseerde

Hoge Hakkenrace heeft veel belangstelling getrokken.
Langs het parcours, de Kerkstraat van beneden naar bo-

ven, zag het zwart van de mensen. De organisatie was

zeer tevreden over het aantal deelnemers die zich voor
dit ludieke evenement had ingeschreven.

De winnaar stormt op de finish af

“Gezien het feit dat het de
eerste keer is, zijn we met de
25 inschrijvingen zeer tevre
den. We hadden alleen geen
rekening gehouden met het
feit dat er zich ook heren
zouden inschrijven. Er zal dus
een evaluatie moeten komen
om de volgende keer te voor
komen dat de verhoudingen
scheef komen te liggen”, al
dus een woordvoerder. De
22 dames en 3 heren wer
den door wethouder Gert
Toonen op de grens van de
Kerkstraat/ Kerkplein weg
geschoten voor een korte
hardloopwedstrijd ‘berg op’.
De enige voorwaarde waar

de deelnemers aan moesten
voldoen was dat de hakken
van de schoenen die ze droe
gen minimaal 7 cm. hoog
moesten zijn. Uiteindelijk
was het de Zandvoorter
Jerry Buurman die de ‘vet
te’ hoofdprijs, een cheque
van € 500 te besteden bij
de bedrijven die deze race
mogelijk hebben gemaakt,
in ontvangst mocht nemen
door zijn concurrentie ver
achter zich te laten. Hij had
zijn ‘stiletto’s’ met tape aan
zijn voeten gebonden om ze
onderweg niet te verliezen.

vervolg op pagina 3

Beleidsplan participatie 2011-2015
is vrijgegeven voor inspraak. Zie pagina 20

Alleen geldig voor de familievoorstellingen
op 11, 14 en 15 mei. Deze uitgeknipte bon geeft
recht op € 1 korting voor 1 persoon.

1

familieberichten
Stil ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven
Je was een schat voor ons allen
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen
Zaterdag 23 april 2011 is overleden onze moeder,
oma, overgrootmoeder

Hannie Voorn - Feldkamp
Omi

weduwe van Reindert Voorn
Zandvoort: Inge en Henk Wardenier
		
Jolanda en Sandor Schoorl
			
Ichelle en Kayisha
		
Jeroen en Relinde Wardenier
			
Jindih en Prahsan
Zuidland:
		

Rein en Anneke Voorn

Ik moet gaan
Ik geef de sleutels van mijn deur weer af
En laat alle aanspraken op mijn huis varen
Mijn oproep is gekomen
Ik ben klaar voor de reis
Tagore

Bertina Johanna
van Rijgersma-Langenberg
Weduwe van Mr Hendrik van Rijgersma sinds 1983
Zaandam, 16 maart 1920

Bentveld, 25 april 2011

Mijn dank gaat uit naar dokter H.A. Scipio-Blüme
voor haar zorg en begeleiding.

Burgemeester Nawijnlaan 129,
2042 PZ Zandvoort
Inge Wardenier, Witte Veld 14,
2041 GB Zandvoort, 023-5716509

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag
2 mei om 13.45 uur in Crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samen komst 13.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
koffiekamer van het crematorium.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de
Zandhoeve, die haar het afgelopen half jaar met veel
liefde hebben verzorgd.

kerkdiensten Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Mevr. drs. T.J. Koens
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor G. Zaal
2

Hermanus Petrus Kooijman
Herman
weduwnaar van Alida Wijnanda Theodora Freriks
Vinkeveen,
10 januari 1921

Amsterdam,
22 april 2011
Hij is ons zeer dierbaar.
Anneke en Maarten
Max
Peter
Marie José en Roberto

Zandvoortselaan 220
2116 ER Bentveld
Mevrouw van Rijgersma is thuis waar u afscheid
van haar kunt nemen op vrijdag 29 april
van 9.30 tot 10.00 uur.
De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 29 april
om 11.00 uur op begraafplaats Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Aansluitend zullen wij haar bijzetten in het familiegraf.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
in de ontvangkamer van het crematorium.

Tot op het laatste betrokken bij allen die haar lief waren, maar
dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, is
toch nog onverwacht overleden

Hilly van den Haspel – Tamminga
weduwe van Arie van den Haspel
24 juli 1931

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 29 april
van 19.00 tot 19.30 uur in het Uitvaartcentrum aan de
Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Temidden van ons allen is onze lieve, bijzondere en krachtige
vader, schoonvader en opa overleden

Mr J.Wieringa,
executeur testamentair

Kristianne en Tjarda

Adres:
		
Correspondentieadres:
		

"Ik heb een mooi leven gehad"

25 april 2011
Namens de familie

Correspondentieadres:
Jac. van Heemskerckstraat 55
2041 HB Zandvoort
De begrafenisdienst, welke zal worden voorgegaan door
ds. Verwijs, zal plaatshebben op dinsdag 3 mei om 10.00 uur
in de aula van de algemene begraafplaats aan de Tollensstraat 67
te Zandvoort.
Aansluitend, om circa 11.00 uur, zal Hilly naar haar laatste
rustplaats worden gebracht.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer
van de begraafplaats.

a.s. zondag

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Willemiek en Edward
Abel, Jip
Brederodestraat 26-B
2042 BE Zandvoort
De afscheidsplechtigheid heeft op donderdag 28 april om
11.00 uur in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort
plaatsgevonden, daarna hebben wij papa naar zijn graf gebracht
op de begraafplaats achter de kerk.

Uitslag Paaspuzzel 2011
Drie weken lang heeft u weer kunnen puzzelen met de
Paaspuzzel van de Zandvoortse Courant. Vrijwel alle inzendingen hadden de oplossing goed.
De slagzin die gevormd moest worden uit de letters in de
advertenties van de afgelopen drie weken was:

Pasen valt op de eerste zondag
na de eerste volle maan van de lente
Uit de vele goede inzendingen werden de winnaars geloot.
A. Wassink : Chocolade paasei van Chocoladehuis Willemsen
M. Luik
: Cadeaubon van Rosarito à € 20
H. Halderman : Zandvoortse Courant VVV geschenkbon à € 10
J. Koper
: Zandvoortse Courant VVV geschenkbon à € 10
A. v.d. Koekelt : Zandvoortse Courant VVV geschenkbon à € 10
F. Meijer
: Extra behandeling bij definitief ontharen
		 met IPL* van Boudoir Personal Styling
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de genoemde be
drijven. Wij bedanken alle puzzelaars voor hun deelname en
wensen alle winnaars veel plezier met hun prijs. De winnaars
krijgen persoonlijk bericht.

Volgende editie

Om een verslag van de Dodenherdenking op
woensdag 4 mei te kunnen meenemen, wordt
de krant van volgende week iets later
dan normaal gedrukt. Hierdoor kan het zijn
dat de bezorging ook iets later
dan normaal plaatsvindt.

29 Smartlappenavond - Zing mee met de levensliederen.
Café Koper, aanvang 21.00 uur

30 Koninginnedag - Programma: zie pagina 11
30 Zeepkistenrace - Oranjestraat, aanvang 16.15 uur

mei
1 Jazz in Zandvoort - met Margriet Sjoerdsma.
Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

1 Muziekpaviljoen - met o.a. Sgt. Wilson Armyshow
en Kelly’s Heroes, 11.30-16.00 uur

4 Poppenkast - Tweewekelijkse programma.

Zandvoorts Museum, aanvang 13.30 uur en 15.30 uur

4 Dodenherdenking - Programma: zie pagina 11
5 Bevrijdingsdag - Programma: zie pagina 11
Zandvoorts Museum:

t/m 24 juli: tentoonstelling Perceptie(s),

burgerlijke stand
16 april - 21 april 2011
Geboren:

Maylea Peninna Regina, dochter van: Lutoerkey, Resmelay
Ezau en: Koper, Marita Lodia Antoinetta.

Gehuwd:

Snoei, Leendert en: Botter, Mascha.
Paap, René Peter en: van Zomeren, Adriana.
Roseleur, Michel Louis Joseph en: Kuijl, Rachel Elizabeth
Yvonne.

Politiek verslag

Raadsvergadering d.d. 26 april

Laatste raadsvergadering oude stijl
Binnenkort gaat het systeem van vergaderen in de politieke arena van Zandvoort op de
schop. Er komt een nieuwe vergaderstructuur die de cyclus van drie commissie- en een
raadsvergadering vervangt.

Deze nieuwe vorm van verga
deren bestaat uit vier onder
delen: Informatiebijeenkomst,
Ronde Tafel, Debat en Besluit
vorming. Dat bleek uit de laat
ste raadsvergadering oude stijl
bij het agendapunt Reglement
van Orde, dat daarvoor aange
past moest worden.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de Informatiebijeen
komst vindt uitwisseling
van informatie plaats over
geagendeerde onderwerpen
tussen raadsleden, buiten
gewone leden, het college,
de ambtelijke organisatie,
burgers en/of organisaties.
In de Informatiebijeenkomst
kunnen raadsleden en bui
tengewone leden technische
vragen stellen. Het doel van de
Informatiebijeenkomst is dat
de raad alle informatie krijgt
die hij nodig heeft om zijn
taken goed uit te voeren en
besluiten te kunnen nemen.
Het is niet de bedoeling een
politieke discussie te houden
in de Informatiebijeenkomst.

Ronde Tafel

De Ronde Tafel is bedoeld om
de raadsleden en buitengewo
ne leden meer mogelijkheden

te bieden om dieper in te gaan
op een onderwerp of thema,
zonder dat daar direct een
stuk ter besluitvorming voor
ligt. Hier kunnen anderen ook
aan deelnemen of voor wor
den uitgenodigd. Het doel van
de Ronde Tafel is onder andere
om de betrokkenheid van bur
gers te vergroten.

Debat en Besluitvorming

De plaats voor een poli
tieke discussie is het Debat.
Aansluitend daarop kan de
raad meteen een besluit ne
men in de Besluitvorming. Dit
betekent een versnelling in de
besluitvorming in vergelijking
met de huidige vergaderstruc
tuur door het vervallen van de
twee weken tussen commissie
en raad.

Overige agendapunten

Het dekkingsvoorstel om
het tekort op de begroting
te dichten werd niet klakke
loos overgenomen. De raad
wenste zich niet te schik
ken in het afschaffen van de
Dorpsgesprekken, dat € 17.000
moet opleveren, omdat dit als
zeer belangrijk wordt ervaren.
Uiteindelijk werden de bezui
nigingsvoorstellen, minus die

€ 17.000, geaccordeerd en zal
er een overschot komen dat
naar de algemene middelen
zal vloeien.

De vraag bij de evaluatie ge
handicaptenparkeren of er
al of niet een herijking moet
komen om in aanmerking
te komen voor een gehan
dicapten parkeerkaart en of
dat parkeren dan gratis moet
zijn, leverde opnieuw de no
dige discussie op. Astrid van
der Veld (GBZ) maakte zich
opnieuw sterk voor vrij parke
ren. OPZ steunde haar, maar ze
kreeg niet de hele raad achter
zich. Na veel discussie over het
gelijkheidsbeginsel dat het
college wil toepassen, werd
het raadsvoorstel van het col
lege aangenomen.
De nieuwe vergaderstruc
tuur moest bij de laatste ver
gadering van de commissie
Planning & Control, van af
gelopen woensdag nog vast
gesteld worden. Toch sloot
burgemeester Niek Meijer de
laatste raadsvergadering in de
oude stijl om circa 21.45 uur af.
Op naar het nieuwe systeem.
Het zal ontzettend wennen
worden voor iedereen.

vervolg - pagina 1 - Hoge Hakkenrace

Overleden:

Tor, Jan, oud 65 jaar.
van Pelt geb. Schut, Karin Lenore, oud 62 jaar.
Elsinga geb. Deurloo, Cornelia Christina, oud 94 jaar.
Vlaspolder geb. Uhlenbusch, Dorothea, oud 83 jaar.
Grimmon geb. van Son, Adriana Henriëtte, oud 91 jaar.

cartoon
Cartoonist Hans van Pelt
heeft even een
kleine pauze ingelast

De dames legden het af tegen de veel snellere heren

Ook de tweede plaats was
voor een man. “Ik ga er denk ik
lekker kleding voor kopen”, zei
een zeer verheugde Buurman
na afloop. Ook de gemeente
had een aantal prijzen ter
beschikking gesteld die door

bedrijvencontactfuntionaris
Hilly Jansen werd uitgereikt.
Het is de eerste keer dat de
bijna 40 Kerkstraatwinkeliers
gezamenlijk iets hebben geor
ganiseerd, sinds zij begin dit

jaar de koppen bij elkaar heb
ben gestoken. Het ligt in de
bedoeling om dit jaar nog een
aantal acties te organiseren,
met als doel meer aantrek
kingskracht voor de Kerkstraat
te realiseren.

column
Sprookjes
bestaan

Nog één nachtje slapen. Dan is
het zover. De dag waarnaar het
Britse volk reikhalzend uitkijkt.
De bruiloft van prins William
en Kate Middleton. Het wordt
een spektakel. Met 15 miljoen
euro's is het de duurste bruiloft
aller tijden. Tja, wat wil je. Als
je 1900 vrienden een uitnodi
ging stuurt. Zij mogen mee
naar binnen in de Londense
Westminster Abbey. Daarna
mogen er 600 gasten mee naar
de lunchreceptie. ‘Slechts’ 300
uitverkorenen zijn uitgenodigd
voor het etentje in de avond.
Toen echtgenoot en ik trouwden
50 (!) jaar geleden ging het er
wat simpeler aan toe. Met een
zelfgemaakte trouwjapon en
een eenvoudige receptie in het
Jeugdhuis achter de Hervormde
Kerk, was het klaar. De centjes
waren op! Besteed aan het huis
in de Haarlemmerstraat waarin
we nog steeds wonen. Met de
trein gingen we op huwelijks
reis. Voor mij was het allemaal
een verrassing. Echtgenoot, die
het allemaal had georganiseerd,
deed er heel geheimzinnig over.
Nee, we gingen niet naar Parijs,
Londen of Barcelona. Zierikzee
was de eindbestemming. Daar
had 'mijn man' ( wat klonk dat
stoer) de scooter heen gebracht.
Een leuk en simpel idee. Nog heb
ik een fobie van het krakende
bed van het simpele hotelletje
vlak bij de haven van Zierikzee.
Zielsgelukkig tuften we, na een
week, terug naar ons eigen, ge
kochte huis. Waar nog zoveel
aan getimmerd en geschilderd
moest worden.
Herinneringen die aan me
voorbij glijden als ik al de
artikelen lees die er over het a.s.
huwelijk zijn verschenen. Kate
en William. Maxima en Willem
Alexander. Koningskinderen van
deze tijd. Sprookjes op afstand,
waarbij zoveel geld kan worden
besteed dat het je duizelt.
Toch ga ik zeker even kij
ken naar dit feestelijke
spektakel. En met mij
heel veel anderen, dat
weet ik zeker. Sprookjes
bestaan. Al is het op af
stand.

Lienke Brugman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
april
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Grand Café & Restaurant

Heeft per direct
een vacature voor

zelfstandig
werkend
kok
Reacties per E-mail: cafeneuf@cafeneuf.nl
Of C. Cramer: 06-42202785
Café Neuf Grand Café & Restaurant
Haltestraat 25 2042 LK Zandvoort

Wij zijn op zoek naar een

weekend-medewerkster
voor de lunch-coffeecorner.
Ervaring is een pré.

Lijkt het je wat, kom dan langs
en vraag naar mevrouw Kaspers.
HEMA Zandvoort, Raadhuisplein 1

4

Specialist voor al uw bloemwerken.
Dierenartsenpraktijk

Zaterdag van 8.00 - tot 17.00 uur
en zondag van 11.00- tot 17.00 uur.

Krant niet ontvangen?

Haal de zon in huis
met bloemen van Bluijs

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Korver Sporthal 12,5 jaar

Fietser overleden na botsing

Op zaterdag 7 mei aanstaande bestaat de Korver Sporthal

Een 69-jarige wielrenner uit Zandvoort is tweede paasdag

kers zoals sportverenigingen, leveranciers, gemeente en

botst. Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur op de Zeeweg

exact 12,5 jaar. Reden voor het bestuur om de vaste gebruibouwers van toentertijd uit te nodigen voor een receptie.

Korver Sporthal in aanbouw

Op de kop af werd 12,5 jaar
geleden de Korver Sporthal
officieel geopend en kregen
de Zandvoortse zaalsporters
een schitterende nieuwe
hal tot hun beschikking. De
hal is gebouwd met mede
werking van het NOC*NSF
die bepaalde voorschriften
heeft gemaakt met betrek
king tot het bouwen van al
lerlei soorten sporthallen. De
Korver Sporthal is dan ook
met recht trots op het predi
caat ‘NOC*NSF gecertificeerd’.

Voorzitter Hans Reijmers: “Wij
willen alle vaste klanten, le
veranciers en bouwers van
de sporthal uitnodigen voor
deze receptie die gewoon
openbaar is. Ook de gemeen
te is uiteraard uitgenodigd.
Mochten we echter iemand
zijn vergeten uit te nodigen,
dan vraag ik ze deze aankondi
ging als zodanig te beschou
wen en dan zie ik ze graag op
zaterdag 7 mei aanstaande
tussen 16.00 en 18.00 uur in
de Korver Sporthal.”

overleden nadat hij bovenop een andere fietser was gein Overveen.

Twee fietsers wilden een
groep andere fietsers inhalen.
Een 26-jarige Duitse toerist
kon daarbij de tegemoetko
mende wielrenner niet meer
ontwijken. Na de botsing
werd de 69-jarige man ge
reanimeerd door hulpverle
ners en naar het ziekenhuis
gebracht. Daar overleed hij
later aan zijn verwondingen.
Door het ongeval was een

rijstrook op de Zeeweg tijde
lijk afgesloten, de brandweer
heeft hier een scherm ge
plaatst zodat automobilisten
niet werden afgeleid door de
hulpverlening. Doordat veel
verkeer vanuit Zandvoort
richting huis ging was het erg
druk. De politie is een uitge
breid onderzoek gestart om
de exacte toedracht van het
ongeval te achterhalen.

The Pheasant Pluckers
Maandagmiddag was een grandioos optreden van The

Pheasant Pluckers in de muziektent op het Raadhuisplein.
De groep kreeg veel bijval van het schaars aanwezige publiek. Want ondanks dat het tweede paasdag was, waren
de stoeltjes voor het podium slechts spaarzaam bezet.

Bedreiging

Aanrijding

Maandagmiddag kwamen een 35-jarige fietser uit
Heemstede en een 21-jarige voetgangster uit Amsterdam
in botsing op de Boulevard Barnaart. Opgeroepen ambulan
cepersoneel heeft zich ter plaatse ontfermd over de twee.
Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog
onderzocht.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Filemon aan
de schoonmaak

willen wij onze gasten een
mooi en schoon strand bie
den, iets wat iedereen be
langrijk vindt”, aldus Chris
Steensma, mede-eigenaar
van De Haven.

Scooterbrigade

foto: Paul Zwemmer

politieberichten
Maandagavond is een 34-jarige Zandvoorter aangehouden
voor bedreiging. De man zou even daarvoor in de Willem
Draijerstraat een persoon hebben bedreigd, waarmee hij
een conflict zou hebben. De Zandvoorter is aangehouden en
overgebracht naar een politiebureau waar hij is ingesloten
voor verhoor.

Met oog en oor
de badplaats door

De in Amsterdamse gevestigde groep heeft een internationale bezetting

The Pheasant Pluckers bren
gen een muzikale theater
show die gelardeerd is met
een soort van magische
komedie. Volgens een re
censent van het Parool zijn
ze zelfs “belachelijk zonder
banaal te zijn”. Het was
wonderbaarlijk te zien hoe
deze groep van vier heren
en een dame op elkaar is

ingespeeld. Ze spelen aller
lei soorten muziek als fla
menco, klassiek, country, jazz,
pop en rock & roll en daar ge
beuren allerlei dingen mee.
Een grandioos optreden dat
helaas te weinig aandacht
kreeg, waarschijnlijk door
de warmte want aan de ar
tiesten kan het niet gelegen
hebben.

ZANDVOORT SCHOON!? en vrijmarktspulletjes
Koninginnedag = vrijmarktspulletjes verkopen.
Veel plezier beleven aan het verkopen; veel plezier bezorgen door het verkoopplekje schoon achter
te laten en afval netjes in een doos of zak te verzamelen voor de ophaaldienst.
Soms blijven er bruikbare spullen over. Zonde om die met het grofvuil mee te geven. Ze kunnen
nog een prima bestemming krijgen. De gemeente Zandvoort ondersteunt de activiteiten van kringloopwinkel De Schalm in Haarlem. Daar krijgen bruikbare artikelen een zinvolle kans op hergebruik.
Overtollig huisraad kunt u daar brengen. Ook kunt u een afspraak maken om het gratis te laten
ophalen. Kijk voor meer informatie op www.de-schalm.nl

Filemon Wesselink, de be
kende presentator van
de Madiwodoshow, was
maandagavond op het
Zandvoortse strand om de
rommel die de badgasten
achter hadden gelaten te
aanschouwen en helpen op
te ruimen. Wesselink vroeg
zich af wat voor troep er al
lemaal achterbleef en liet
zich, live op televisie, uitge
breid door Huig Molenaar
van strandpaviljoen Thalassa
informeren. Wesselink wist
niet wat hij zag en heeft,
samen met anderen, de
handen uit de mouwen ge
stoken.

Precies op tijd voor het paas
weekend was de doorgang
van de Kerkstraat naar het
strand opnieuw aangelegd.
De glooiingen van helm en
het schelpenpad hebben
plaatsgemaakt voor een
strook gelig asfalt. Wat wel
een vertrouwd beeld is zijn
de vele scooters en motoren.
Toch altijd een imposant
beeld op het Badhuisplein.

Panne op de rotonde

Peukenvrij strand

Strandpaviljoen De Haven
is tijdens het paasweekend
gestart met de actie van
Stichting Nederland Schoon.
Elke gast kreeg bij het huren
van een bedje een Barkadera
strandasbakje uitgereikt om
zo het aantal sigarettenpeu
ken terug te dringen. Per
100 meter strand worden
er jaarlijks meer dan 4.300
peuken aangetroffen die
biologisch niet afbreekbaar
zijn. Daarnaast zien kleine
kinderen, vogels en vissen
de sigarettenpeuken voor
voedsel aan wat de dood tot
gevolg kan hebben. “Tevens

Een vrachtwagen op weg
naar Circuit Park Zandvoort
heeft donderdag tegen het
middaguur, vlak voor de ro
tonde op de Van Lennepweg,
het verkeer door panne
een tijd opgehouden. De
Zandvoortse gemeente
lijke handhavers werden
verzocht om het verkeer
te begeleiden zodat er nog
van enige doorstroming
gesproken kon worden. Een
geluk bij een ongeluk is
dat het op donderdag ge
beurde en niet tijdens een
van de drukke dagen van
het Paasweekend. De trailer
heeft circa 3 uur op de Van
Lennepweg gestaan.
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Moederdag cadeau tip...

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.

...denk aan Banana Moon
Kerkstraat 33
2042 JD Zandvoort
Tel 0857 840 849

ZANDVOORT - Constantijn Huygensstraat 22

• SCHERP GEPRIJSD! Een moderne, deels gerenoveerde, 30-er jaren tussenwoning met

voor- en besloten achtertuin op het oosten met achterom!

• gelegen in de geliefde “Letterkundigenbuurt” op loopafstand van Ns station, het centrum van Zandvoort,
strand, zee en duinen;
• indeling: royale en sfeervolle living voorzien van erker, houten vloerdelen, gestuukte wanden en plafonds
en openslaande deuren naar achtertuin, keuken vzv diverse inbouwapparatuur en toegangsdeur naar
achtertuin, toilet vzv fontein, 2 (voorheen 3) slaapkamers op 1e verdieping, balkon op oosten, badkamer
vzv ligbad/douche combinatie en modern wastafelmeubel, ruime (zolder) slaapkamer op 2e verdieping;
• De woning beschikt over een voor- en besloten en onderhoudsvriendelijke achtertuin op het oosten met
stenen schuur en een achterom;
• Begane grond houten vloerdelen, 1e verdieping laminaat vloeren;
• Een moderne eengezinswoning in een kindvriendelijke woonomgeving!
• Woonoppervlakte ca. 135 m² | perceel 105 m² | inhoud ca. 400 m³.

Vraagprijs: € 249.000,- k.k.
Kerkstraat 31 - T. 023 -57 322 68 - www.etos.nl

+31(0)23-5731999 | www.eigenwijs-makelaars.nl
emmaweg 21 | 2042 nT zandvoorT | F.: +31(0)23-5732007 | inFo@eigenwijsmakelaars.nl
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De Zandvoortse strandpaviljoens

Strandpaviljoen
Kerkman (26)
Dit jaar is het 35 jaar geleden dat het echtpaar Krijn en
Wilma Kerkman de ‘tent’ van vader Kerkman overnam,
die zelf in 1953 startte. Daarmee ‘staan’ zij op een collega na het langst op het strand. Het paviljoen is nog
het ouderwetse ‘paaltje – schotje’ systeem en daar zijn
er nog maar een paar van op het strand te vinden.
Voor de overname werkten beide al in het paviljoen en
kennen alle gasten van nu vanaf hun prilste jeugd. Want
als je eenmaal door het Kerkman-virus bent besmet, kom
je daar nooit meer vanaf. “Meer dan 85% van onze gas
ten zijn vaste gasten, al decennia lang. Ze komen overal
vandaan en we kennen ze allemaal bij naam en toenaam.
Kleine kinderen van toen komen nu met hun kinderen
naar ons. Ze zijn als het ware meegegroeid”, legt Wilma
lachend uit.

Paviljoen Jeroen (20)

today@twelve (12)

Paviljoen Jeroen is het enige strandpaviljoen in Zandvoort dat het zelfbedieningssysteem hanteert. Jeroen
en Hanneke Mel hebben elf jaar geleden het paviljoen
van vader Frans Mel overgenomen en hebben het op
de ‘oude’ voet voortgezet.

Relatief nieuw op het Zandvoortse strand zijn Gregory
en Susan Kuiper. Zij staan dit seizoen voor het vijfde
jaar op het strand en hebben hun strandpaviljoen een
opmerkelijke naam gegeven: today@twelve, of te wel
vandaag bij twaalf.

Ondanks dat het een groot paviljoen is, doet het door de
indeling en de inrichting toch heel gezellig aan met in het
midden het buffet voor dranken etc. De gasten bestellen
hun eten bij het keukengedeelte en dat wordt dan wel ge
serveerd.

Het paviljoen is met hetzelfde systeem als Kerkman op
gebouwd. Ze hebben dit jaar het ‘oude’ paviljoen van Club
Nautique gekocht en dat was een hele verbetering ten op
zichte van hun vorige onderkomen. today@twelve is, zoals
Susan zegt, een no-nonsens paviljoen: “Je kunt hier nog
gewoon in je bikini aan de bar je drankje of broodje bestel
len. Geen poespas dus.”

Paviljoen Jeroen kent een goede kaart, die een aantal keren
per seizoen wisselt, en daarnaast worden veel gerechten
buiten de kaart om aangeboden. De keuken is van 09.00
tot 21.00 uur geopend dus op welk dagdeel u ook komt, de
brigade van Jeroen staat voor u klaar.

Kerkman staat in Zandvoort en wijde omgeving bekend
voor de vis die er gebakken wordt, op de ouderwetse ma
nier en kakelvers. Strandpaviljoen Kerkman wil er zijn voor
zijn vaste gasten en wil daarom geen besloten feesten
organiseren. “Wij hoeven niet zo trendy te zijn. Onze gas
ten vragen daar ook niet om”, sluit Wilma af.

Veel dagjesmensen, families en toeristen uit Center Parcs
weten Paviljoen Jeroen te vinden. Ook Paviljoen Jeroen wil
altijd voor de vaste gasten open zijn en organiseert dus
geen besloten partijen. Wegens groot succes heeft de actie
€ 50 voor een jaarabonnement voor een strandbedje een
vervolg gekregen en kunt u zo een abonnement bij de kassa
kopen. Neemt u dan wel even een pasfoto en een geldig
legitimatiebewijs mee.

Kerkman, Strandpaviljoen 26, tel. 5715791.
Web: geen

Paviljoen Jeroen, strandpaviljoen 20, tel. 5716994.
Web: www.paviljoenjeroen.com.

Winnaars gaan naar museum Corpus
Onlangs heeft de gemeente via Sportservice Heemstede/
Zandvoort een prijsvraag gekoppeld aan het invullen van
een vragenlijst over Zandvoort Actief. Uit een grote stapel
inzendingen heeft wethouder Gert Toonen vorige week de
winnaars getrokken en die hebben afgelopen dinsdag hun
prijs in het raadhuis in ontvangst mogen nemen.
Er hebben 82 kinderen mee
gedaan aan de prijsvraag.
Vorige week heeft Gert
Toonen, wethouder Sport,
drie winnaars getrokken uit
de enorme stapel inzendin
gen. De prijswinnaars mo
gen, vergezeld van maximaal
drie familieleden of vrienden,

een bezoek brengen aan
het avontuurlijke museum
Corpus in Leiden, inclusief
de treinreis er naartoe en te
rug. Ze mogen zelf bepalen
op welke dag zij het museum
gaan bezoeken. De winnaars
zijn: Frank Mudde, Dymphy
van Bambergen en Leah Bos.

Vlnr. de winnaars, met de grote witte envelop in de hand: Leah Bos,
Dymphy van Bambergen en Frank Mudde

today@twelve geeft zowel op het terras als in de zonnebak
hoogwaardige service. Drankjes en gerechten worden er
geserveerd door vriendelijke medewerkers. Gregory is trots
op de mooie kaart, waaronder zijn spareribs die bekend
staan onder de vaste gasten.
Bij today@twelve kunt u op locatie trouwen met aanslui
tend een receptie en een schitteren buffet of een goed
verzorgde barbecue. Niet alleen trouwfeesten maar ook
‘borrels’, lunches, buffetten en barbecues voor grotere par
tijen zijn mogelijk. Het paviljoen biedt plaats aan partijen
en feesten tot 250 personen.
today@twelve, strandpaviljoen 12, tel. 5714458.
Web: www.todayattwelve.nl

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren
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Benieuwd wat de andere ondernemers in Zandvoort bezig houdt?
Volg dan www.zandvoortinbedrijf.nl
Neem een kijkje op onze website en meld je aan voor de Nieuwsbrief

waterstanden

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een
unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,
trouwen, recepties, en andere feesten.
Voor reserveringen bel

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

023 -7515 666
  Gevestigd in Zandvoort
		

  Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
       Dag en nacht bereikbaar

www.clubnautique.nl

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
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Moerenburg krijgt een nieuwe look!
Vanwege de verbouwing zijn wij tijdelijk gehuisvest op Raadhuisplein 3

10% kassakorting
op parfums en cosmetica
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Bijzondere prestatie Versteege Wielersport
Met de levering van een fiets met trapondersteuning aan Tim Besselink heeft Mark

Rasch van Versteege Wielersport een bijzondere prestatie neergezet. Op zich is dat niets
bijzonders maar voor Tim zijn andere standaarden van toepassing.
Tim Besselink was een van
de eerste personen die toe
stemming kregen om met
een zogenaamde Segway op
de trottoirs te mogen rijden.
Wethouder Wilfred Tates
heeft toentertijd het pro
bleem bij de VVD-fractie in de
Tweede Kamer aangekaart en
die zijn ermee verder gegaan.
Gehinderd door een serieuze
hart- en longziekte is Tim al
jaren zeer beperkt in zijn ac
tieradius als het om lopen
gaat. De door de gemeente
(op grond van de toen nog
WMO-regeling) beschikbaar
gestelde Segway is al jaren
een uitkomst om dat lopen
te vervangen. Naarmate Tim
ouder wordt is zijn wereld
echter aan het groeien. Was
het eerst voldoende om het
dorp wekelijks rond te gaan
op zoek naar speelgoed,
frikadellen of mobieltjes,
nu wordt het tijd voor het
grotere werk: Haarlem of
misschien wel Amsterdam.
Natuurlijk komt hij daar met
zijn ouders en rijdt hij daar
ook op zijn eenpersoons
tweewielig voertuig, maar
het wordt tijd om ook zelf
die kant op te reizen zonder
altijd op de achterbank te zit
ten. Iets met leeftijd, puber
zijn en zelfstandigheid dus.
De gemeente bracht ook nu
weer uitkomst en stelde een
scootmobiel ter beschikking,
prima oplossing, vooral straks

op de middelbare school. Tim
maakt er graag gebruik van.

Fietsen

Maar vrienden uit de buurt
en ook op school vervoeren
zich met de fiets, iets dat hij
ook heel graag wil. Fietsen
in de betekenis van trappen
en vooruit gaan zit er voor
hem niet in, een rondje in de
straat en de koek is alweer op.
Elektrisch fietsen met trapon
dersteuning dat zou een op
lossing zijn! In de wereld van
mindervaliden en toepassin
gen zijn deze apparaten voor
kinderen nog geen gemeen
goed. Na een zoektocht langs
producenten en leveranciers
kwamen zijn ouders terecht
bij Mark Rasch van Versteege
Wielersport in de Haltestraat.
Na het verhaal van hemzelf
aangehoord te hebben stel
de Rasch voor de zoektocht
voort te zetten bij normale
leveranciers van fietsen. Al
gauw kwam het bericht te
rug dat daar ook niet veel te
halen viel maar Rasch wilde
de uitdaging om een fiets op
maat te maken wel aan.

Details

In detail werden de proble
men van Tim benaderd. Wat
hij niet maar vooral ook wat
hij nog wel kan, hoe zwaar
en lang hij was, spierkracht,
uithoudingsvermogen aan
werkelijk alles werd gedacht.
Dit onderzoek resulteerde

in een plan van aanpak dat
zich vooral in het hoofd van
Rasch afspeelde. Frame, zo
licht mogelijk in verband
met beperkte spierkracht.
Wielbasis, minimaal 24 inch
om de hulpmotor te kun
nen plaatsen. Batterijen: de
nieuwste (lichtste) soort met
zoveel mogelijk actieradius.
Gewicht: uitgebalanceerd
voor en achter zodat de sta
biliteit optimaal werd. Tot op
de millimeter werd de fiets
op het lijf van Tim gebouwd.
Weken van passen, testen, on
derdelen er op, onderdelen er
weer af en uiteindelijk afbou
wen. En toen was hij ineens
klaar, werd hij afgeleverd en
kon Tim proefrijden (na eerst
een veiligheidscheck en een
rit door iemand van de ploeg)
en toen……fietsen maar! Het
is een prachtige fiets gewor
den, een uitkomst voor een
beperkt kind waardoor zijn
wereld weer een stuk groter
en zelfstandiger is geworden.
“Hulde, een dikke veer en
chapeau voor een bedrijf dat
meer is dan fietsleverancier,
ze leveren soms ook geluk op
bestelling”, aldus vader Bob.
Dus als u binnenkort een jon
gen met een dikke glimlach
tegen de wind in ziet ped
delen en denkt “hé dat gaat
wel erg makkelijk” dan is het
Tim Besselink, aangenaam.
Mede mogelijk gemaakt door
Versteege Wielersport.

Sea Optiek

door Erna Meijer

Komende maand bestaat Sea Optiek in de Haltestraat al weer zeven jaar: een goede reden
om de eigenaren Michel en Anita van Scheppingen deze week in onze rubriek aan het

woord te laten. Beiden zijn gediplomeerd opticien, waarbij Michel tevens een contactlenzenopleiding (inbegrepen multifocale lenzen) succesvol heeft afgesloten.
Alvorens u een lens of een bril
uit de fraaie collectie gaat uit
zoeken, kan een oogmeting
plaatsvinden. Anita: "Sinds
kort beschikken wij over een
zeer geavanceerde 'refrac
tie unit', een computer ge
stuurd oogmetingapparaat.
Een enorme investering maar
met vele mogelijkheden. Het
is een vaste combinatie,
maar de stoel kan losgekop
peld worden en weggereden,
waardoor er plaats gemaakt
kan worden voor bijvoorbeeld
een rolstoel. Wij kunnen niet
alleen via een vernuftig sy
steem zeer nauwkeurig alle
oogafwijkingen meten, doch
ook de conditie van het oog,
zoals de ooglens of de ingroei
van de haarvaatjes. Foto's
hiervan worden naar de com
puter gestuurd en, indien no
dig, zijn deze beschikbaar als
wij naar een oogarts doorver
wijzen." Voor het meten van
harde lenzen, waarbij een
goede pasvorm essentieel is,
staat bij Sea Optiek een appa
raat dat zelfs 100 metingen
binnen 10 seconden verricht.

Alle zachte lenzen mag u één
maand gratis uitproberen,
inclusief bijbehorende vloei
stof. U kunt zonder afspraak
uw ogen laten meten, maar
een afspraak maken is na
tuurlijk wel mogelijk. Indien
u wegens lichamelijke be
perkingen niet in staat bent
om naar de winkel te komen,
dan is het voor mensen in
Zandvoort en directe omge
ving mogelijk om een gratis
aan huis- of instellingsbe
zoek aan te vragen.
Met het prachtige weer van
de laatste tijd is de vraag naar
een goede zonnebril groot,
niet alleen voor volwasse
nen maar ook voor kinderen
en baby's. Sea Optiek is altijd
voorzien van de nieuwste
collecties van Prada, Gucci,
Bvlgari, Ray-Ban, Versace,
Persol, True Religion, Vogue
en Sinner, tot Chopard, het
duurdere segment, aan toe.
Laat u hierdoor niet afschrik
ken, want er zijn al leuke en
prima zonnebrillen vanaf
€ 23 verkrijgbaar. Een com

plete modieuze zonnebril op
sterkte (enkelvoudige glazen)
is al vanaf € 89 mogelijk. Met
de Zandvoortpas krijgt u zelfs
een korting van 10% op het
hele assortiment.
De prachtige collectie mon
turen met naast de eerder
genoemde merken ook D&G,
Fred's, Martin & Martin,
Lindberg en Booth & Bruce,
komt extra tot zijn recht in
de letterlijk schitterende
vitrines, die door Anita zelf
zijn ingericht. Hierin vindt u
ook leuke cadeauartikelen,
zoals etuis, kant-en-klare
leesbrillen, vergrootglazen,
leesliniaals, (bril)kettin
gen en contactlensdoosjes.
Vanzelfsprekend zijn alle
soorten vloeistoffen voorra
dig, maar ook batterijen voor
gehoorapparaten.
Sea Optiek, Haltestraat 5, tel.
5712174. De winkel is zeven
dagen per week geopend.
Kijk voor de openingstijden
of meer informatie op
www.seaoptiek.com.

Pluspunt Inlooppunt tijdelijk in
ontvangstruimte Agatha kerk
Gisterochtend, woensdag 27 april, hervatte het Inlooppunt tijdelijk in de gastvrije ont-

vangstruimte van de Agathakerk hun gezellige ontmoetingen. Want het Inlooppunt is
immers een gezellige koffieochtend waar alle senioren elkaar wekelijks kunnen ontmoeten van 10.00 tot 12.00 uur.

Tim Besselink met zijn nieuwe fiets

Als vanouds werden de
gasten weer van harte ont
vangen door de vrijwillige
gastvrouwen. Wilt u ook we
kelijks langskomen en lekker

bijpraten onder het genot
van een lekker kopje koffie,
meld u dan aan. Gewoon bin
nenstappen en aanschuiven.
Nieuw is dat er voortaan voor

2 kopjes koffie € 1,- wordt ge
rekend en uiteraard zit daar
weer wat lekkers bij. Pluspunt
en haar vrijwilligers heten u
van harte welkom.
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ZANDKORRELS

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

We ZIjn Weer Terug In ZanDVoorT!
Passage 12
2042 KT Zandvoort
T 023 74 33 681
info@viervoortwaalf.nl
www.viervoortwaalf.nl

Groot assortiment super kwaliteit
hangpotten en eenjarige zomerplanten
Maar ons advies blijft:
wees voorzichtig, plant met mate
i.v.m. de ijsheiligen
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

Vier voor Twaalf verzorgt uw drukwerk
van ontwerp tot eindprodukt.
Wij hebben alles in eigen beheer,
dus voor u de scherpste prijzen!
Print- & Drukwerk
Inbinden & Lamineren
Vlaggen & Banners
Beletteringen, Websites
en alle soorten Textieldruk

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

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

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

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de
particuliere voorwaarden kunt u een
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Voor een goede en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid.
06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilders
werkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in: dia
betische voet*, reumatische
voet*, schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorg
verzekering)

TE KOOP

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pedicure Salon Henny
komt ook bij u thuis.
Ontharen met LHE (Light
Heat Energy). Nu beginnen,
in de zomer klaar. Aan
bieding: per flits € 2. Oksel:
normaal € 28,50 nu € 16,50.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097
of 06-31931940
of 023-5734944
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Racket bespannen?
Dietrich Spanservice
Tel. 06-53618845
Oosterparkstraat 31,
Zandvoort
.........................................................

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie a
vond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in
via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
transferplank, rolslide,
mitella, braces voor: knie,
enkel, nek, pols, duim, el
leboog, grote teen, achil
lispees, dijbeen, rug
.........................................................
Te koop: prachtige zwarte
Golf Cabrio. km: 50.200,
apk: mrt 2012, alarm,
beschermhoes dak, wind
scherm, perfecte staat!!
€ 6.450,-, tel. 06-10357974
.........................................................
Sta op en schitter, je licht
is gekomen, over jou
schijnt de luister van de
HEER. -- Jesaja 60:1
Voor info:
www.gebedzandvoort.nl

SUZUKI GRAND VITARA
2.4 Exclusive automaat 5 deurs

Bouwjaar: februari 2010
Kleur: metallic zwart
Extra: vele optie’s
Slechts 6.000 km
gereden!

Prijs : € 28.950
Voor informatie: Tel. 06-53250629

C U L T U UR
Sporen uit het verleden
door Nel Kerkman

Deze week gaan we een
kijkje nemen in het dorp
waar in diverse oude
huizen veel fraaie glasin-loodramen zijn aange
bracht. Zo is er in het begin
van de Kerkstraat aan de
rechterkant in de uitbouw
een raam te zien. In de

zijramen is het Zandvoortse
wapen aangebracht en aan
de voorkant staat de letter
C en het cijfer 18. Dat is het
oude huisnummer van het
pand, tegenwoordig is er een
badmodewinkel in gevestigd
en heeft het huisnummer 33.

Zandvoort voor en wordt
op straat beschermd door
een ijzeren paal zodat er
geen schade kan worden
aangebracht. Misschien
weet iemand hoe oud dit
pand is?

De houten uitbouw van het
pand komt niet zo vaak in

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
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Margriet Sjoerdsma bij Jazz in Zandvoort
Komende zondag is alweer het laatste jazzconcert van het

seizoen van de stichting Jazz in Zandvoort. Het is de eer aan
zangeres Margriet Sjoerdsma om dit prachtige seizoen, dat

vele hoogtepunten heeft gekend, in stijl af te sluiten. Ondertussen is de ontzettend actieve stichting Jazz in Zand-

voort druk bezig om artiesten voor het komende seizoen
vast te leggen.

verschijnen van
haar debuut CD
‘With The Whisper
Of A Morning’, in
2006, verscheen
haar tweede al
bum ‘Bloom’, een
subtiele verwij
zing naar Margriet
zelf. Zij begon op
16-jarige leeftijd
met zingen aan de
vooropleiding van
het Maastrichts
Cons er vatorium
Margriet Sjoerdsma | Foto: Daniel Baggerman
naast haar gym
nasiumopleiding
Zangeres Margriet Sjoerd in Sittard. Na het behalen
sma (’83) timmert al een van een finaleplaats in het
aantal jaren stevig aan Prinses Christina Concours
de weg. Twee jaar na het in 2002 werkt de vocaliste

Programma Koninginnedag Zandvoort 2011
Ook dit jaar biedt de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort weer een gevarieerd programma op 30 april.

Vaste elementen zoals de rommelmarkt, officiële opening en kinderspelen staan natuurlijk weer op de agenda.
’s Middags wordt in de Oranjestraat weer de Zeepkistenrace afgewerkt.

Programma overzicht:

Taartenwedstrijd rond zonsopgang
Onder de vroege vlaggers worden 20 taarten vergeven,
aangeboden door Bruna Balkenende.

Ballonnenwedstrijd
10.35 uur, Raadhuisplein
vanaf 10.15 uur ophalen bij Gemeenschapshuis

Straatwedstrijd
Welke straat is het mooist versierd? 09.00 uur.
Uitslag om 10.45 uur tijdens de officiële opening

Kinderspelen
De kinderspelen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar,
vinden van 12.00 tot 16.00 uur plaats in de
Haltestraat en de Swaluëstraat. Kinderen kunnen
zich inschrijven vanaf 11.00 uur bij de inschrijftafel
naast café Neuf in de Haltestraat.
Deelname is uiteraard gratis.

Rommelmarkt
van heel vroeg tot 14.00 uur. Rommelmarkt is
toegestaan op de gehele L. Davidsstraat en op de
Prinsesseweg (met uitzondering van het “bustraject”)
Buiten dit terrein wordt geen rommelmarkt toegestaan.
Demonstratie OSS
9.30 uur, Raadhuisplein. De jeugd van Turnvereniging
OSS geeft weer een spetterende demonstratie.
Officiële opening
10.30 -11.15 uur, Raadhuisplein
M.m.v. Koper Ensemble en muziekschool New Wave

Zeepkisten Paddock
Kerkplein - Technische keuring vanaf 14.30 uur
Zandvoortse Zeepkistenrace
Aanvang: 16.15 uur - Oranjestraat
Programmadetails en actuele informatie is te vinden op
www.koninginnedagzandvoort.nl

een aantal jaren intensief
met pianist /componist
Dimitar Bodurov samen.
In juni 2006 studeerde
ze af aan het Rotterdams
Conservatorium. In septem
ber 2007 benoemde het ma
gazine ‘Elle’ Margriet als één
van de meest veelbelovende
nieuwe vocalisten. Ze trad
op in het Tros Muziekcafé,
op Jazz in Duketown, op
het Seabottom Jazzfestival
en in juli 2007 debuteerde
Sjoerdsma als hoogtepunt
in haar carrière met veel
succes op het North Sea Jazz
Festival in Rotterdam. Een
veelzijdige zangeres die het
seizoen ongetwijfeld waar
dig zal afsluiten!
Het laatste concert in de
reeks van Jazz in Zandvoort
vindt plaats op 1 mei aan
staande in theater De
Krocht. De aanvang is rond
14.30 uur en de entree be
draagt € 15. Studenten be
talen slechts € 8.

Programma 4 en 5 mei
Komende woensdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Een dag later wordt de Bevrijding gevierd. In
Zandvoort is voor beide dagen een programma samengesteld.

Programma 4 mei, Dodenherdenking:

12.00 uur Joods monument, Dr. J.G. Mezgerstraat
19.00 uur Herdenkingsdienst in de Protestantse Kerk
19.30 uur Stille tocht naar herdenkingsmonument in de
Linnaeusstraat
20.00 uur Twee minuten stilte bij herdenkingsmonument

Programma 5 mei, Bevrijdingsdag:

10.30 uur Vossenjacht en springkussen, voor kinderen
vanaf 6 jaar
13.30 uur Bingomiddag voor senioren in De Krocht, tot
ca. 16.30 uur
09.30 uur Een colonne legervoertuigen zal op het Zandvoortse
strand halt houden op hun trip van IJmuiden naar Scheveni
ngen. Ergens tussen 09.30 en 10.00 uur zullen de chauffeurs en
hun passagiers koffie ‘met’ gebruiken bij Beach Club Tien, on
deraan de Rotonde. Maar liefst 38 pronkstukken uit de Tweede
Wereldoorlog en de periode vlak daarna rijden mee. De actieve
Zandvoortse club Kelly’s Heroes, een club die oude legervoer
tuigen opknapt maar ook daadwerkelijk gebruikt, is het nooit
eerder gelukt om zoveel deelnemers bij elkaar te brengen. Ook
de landelijke organisatie ‘Keep Them Rolling’, een organisatie
die gespecialiseerd is in legervoertuigen uit alleen maar WOII
en die overigens niet meerijdt, heeft dat aantal nooit gehaald.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand mei voor Pashouders:

Asperge schotel
100 gram € 1,25

Echte oude kaas van het huis

Nu 500 gram
voor maar € 5,49

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

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

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Aanbieding voor
de maand mei:

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand april:
10% korting op grastapijt
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

Bij aankoop van een
RAY-BAN- of PERSOL-ZONNEBRIL
standaard enkelvoudige
zonneglazen GRATIS!!!!!

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

www.medina-woninginrichting.nl

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat

15%

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

korting

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Wist u al dat wij ook
Barok artikelen verkopen?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

op badkleding
op vertoon van
de ZandvoortPas

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
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Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Tel. 023 571 44 10

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

10% korting op onze nieuwe collectie
voor pashouders

5%

korting*

Haltestraat 17 B, T 023-5730240

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.blitzkickers.nl

Groots in
badmode!
ZandvoortPas houders

15% korting

10% korting

Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

Vanaf heden voor Pashouders
10% korting op ons
Koninginnen menu
Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

op wenskaarten
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand mei

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

gratis glas huiswijn bij onze aspergegerechten!
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

gezondheidscheck & advies
voor uw kat of hond
ook?
op 6 meiKomt
2011 vanu9.30
uur tot 17.30 uur
enKomt
ontvang het
certificaat
u ook?

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

GRATIS
Komt
u ook?
•gezondheidscheck
Algemene conditie
•&
Lichaamsgewicht
advies
GRATIS
• Huid
• Vacht
voorGRATIS
uw katu ofook?
• Gebit
•hond
Oren
gezondheidscheck
& advies
Komt
• Ogen
• Nagels
gezondheidscheck
&
advies
voorvan
uw9.30
katuuroftothond
op 6 mei 2011
17.30
uur
GRATIS
voor uw kat of hond

•

en ontvang het certificaat
gezondheidscheck
& advies
op 6 mei 2011 van 9.30 uur tot 17.30 uur
voor uw kat of hond
ontvang het
certificaat
Algemeneenconditie
• Lichaamsgewicht
• Lichaamsgewicht

• Ogen

• Nagels

Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

6 mei 2011
van 9.30
tot 17.30
op
6 meiop 2011
van
9.30
uur
totuur17.30 uur
• Huid
• uur
Vacht
en
ontvang
het
certificaat
• Gebit
•
Oren
• Algemene conditie
• Lichaamsgewicht
en ontvang het
certificaat
• Ogen
• •
Nagels
• Huid
Vacht
• Algemene conditie

Autobedrijf Zandvoort

www.autobedrijfzandvoort.nl

Volop oranje tompoucen,
oranje moorkoppen
en natuurlijk de
Emma plakken

• Gebit
Oren
• Huid
• •
Vacht
• Gebit
• www.maandvandegezondheid.nl
Ogen
• Algemene
conditie • •Oren
• Nagels
Lichaamsgewicht

• Huid
• Gebit
• Ogen

• Vacht
• Oren
• Nagels

Zandvoort

www.maandvandegezondheid.nl
www.maandvandegezondheid.nl

Koninginnedag open
van 8.00- tot 13.00 uur

Grote Krocht 28 • 2042LX Zandvoort
www.maandvandegezondheid.nl
Tel.: 023 - 571 93 45

Zandvoort

Zandvoort
Zandvoort
Grote Krocht 28 • 2042LX Zandvoort

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf

Grote Krocht 28 • 2042LX Zandvoort
Tel.: 023 - 571 93 45

www.maandvandegezondheid.nl
Tel.: 023 - 571 93 45
Grote Krocht 28 • 2042LX Zandvoort
Tel.: 023 - 571 93 45

Zandvoort
De Sportraad Zandvoort gaat de komende maanden in een maandelijkse rubriek
Grote sporttalenten.
Krocht 28 •
aandacht besteden aan de Zandvoortse topsporters en plaatselijke
023 De topsporters hebben allemaal een bepaalde NOC*NSF-status en dusTel.:
landelijke
erkenning. De plaatselijke talenten moeten die nog verdienen. Het NOC*NSF kent
zes statussen: A, B, ‘High Potential’ (HP), Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent

(NT) en Belofte. Om in aanmerking te komen voor een van deze statussen, dient

2042LX
Zandvoort
een atleet
aan bepaalde criteria (talentprofielen) te voldoen. De nationale sport571
93
45
bonden dragen hun talenten voor bij het NOC*NSF. Deze maand stellen wij u voor

aan voetbaltalent Kelly Steen (Belofte-status) en judotalent Glen Koper (Nationaal
Talent-status).

Keepster Kelly Steen

Judoka Glen Koper

De 14-jarige Kelly Steen heeft het voetballen op zich en het keepen in het bijzonder van niemand vreemd. Vader Ivar Steen was een begenadigd voetballer, opa Gerard Nijkamp kon er
ook wat van, oma Marijke Nijkamp was de schrik van het ‘zwarte veldje’ als het om voetballen ging en tot slot heeft oom Arnold Nijkamp professioneel als keeper bij diverse clubs onder de lat gestaan. Een ware voetbalfamilie dus. Ze heeft de Belofte status van het NOC*NSF.

Onlangs werd hij Nederlands Jeugd Kampioen judo in de klasse tot 17 jaar onder 56 kilo:
Zandvoorter Glen Koper. Door deze geweldige prestatie ontvangt de pas 14-jarige Glen
binnenkort de zwarte band die hij normaal gesproken pas mag dragen als hij 16 jaar is.
Door zijn prestaties op het nationaal kampioenschap kreeg hij eveneens een nieuwe
status van het NOC*NSF: hij promoveerde van Belofte naar Nationaal Talent (NT).

Kelly ging altijd met va
der Ivar mee als hij moest
spelen en ook met opa als
hij een team moest coa
chen. De link met voetbal
werd snel gelegd want
Kelly deed gewoon met
de andere kinderen
mee als ze gingen
vo e t b a l l e n . Ze
werd lid van SV
Zandvoort en
was in eerste in
stantie ‘gewoon’
voetbalster. Toen
op een keer de vaste
keeper van haar team
niet aanwezig was, was
het Kelly die hem verving.
Dat deed ze dermate goed
dat ze vaste doelvrouw
werd. Als ze dan tegen

Glen is al 7 jaar bezig met
zijn sport. Na het begin bij
Kenamju in de A.J. v.d. Moo
lenstraat werd al heel snel
duidelijk dat hij aanleg had
voor judo en kreeg hij iede
re week extra training bij
de wedstrijdgroep van
Kenamju in Haar
lem. En zo ging hij
steeds een stap
je verder. Nu is
hij lid van de
kerngroep van de
Ned erl andse Jud o
Bond en traint hij ver
plicht ook nog eens bij
Judo Topsport Haarlem,
een onderdeel van opleidin
gen binnen de bond. Mocht
hij dat niet doen, dan mag
hij ook geen internationale

teams met alleen jongens
speelde zag ze die gniffe
lend denken: “Een meisje
op doel, dat varkentje

zullen wij even wassen.”
Niets was minder waar en
uiteindelijk werd zij vier

jaar geleden door de KNVB
gescout.
Bij de KNVB werd niet al te
veel aandacht geschonken
aan de opleiding van doel
vrouwen maar dat is sinds
kort veranderd. Kelly
heeft een uitnodiging
op zak om, samen
met nog een paar
meisjes onder 14
en onder 15, cen
traal te worden
begeleid. Nu is Kelly
opgenomen in een in
terregionaal elftal. Mocht
zij weer positief opvallen,
dan staat de weg open voor
een nationale ploeg. Een
mooie toekomst ligt voor
haar in het verschiet.

wedstrijden judoën.
Komende week gaat de
jonge Zandvoorter naar

een groot en sterk bezet
internationaal toernooi in
Berlijn waar hij tegenover

sterke judoka’s uit landen
als Rusland, Bulgarije en
Frankrijk komt te staan.
Mocht hij bij de eerste negen
eindigen dan krijgt hij de sta
tus van Internationaal Talent
(IT) van het NOC*NSF. Ook
wordt aan de hand van
de uitslag bekeken of
hij deel mag nemen
aan het Europees
Kamp ioens chap.
Mocht hij daar
voor geselecteerd
worden dan ligt wel
licht de weg open naar
deelname aan het Wereld
Kampioenschap. Op de
vraag wat zijn doel is in de
toekomst is hij helder: “De
Olympische Spelen van 2016
in Rio de Janeiro.” Succes!

Zandvoortse Courant • nummer 17 • 28 april 2011
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Hans en Frans zijn echte blijvers bij de KNRM
Er zijn vrijwilligers, die niet alleen hun vrije tijd maar
zelfs hun eigen leven inzetten. Daartoe behoren de
mannen en vrouwen van de reddingsbrigades, vrijwillige brandweer en natuurlijk de KNRM. Hulpverleningsdiensten, die ook in Zandvoort volop actief zijn en niet

genoeg geprezen kunnen worden. En die gelukkig kun-

nen steunen op vrijwilligers, die niet van ophouden we-

ten. Zoals de Zandvoorters Frans van der Ploeg (59) en

Hans Sprenkeling (61), die al 35 jaar het KNRM-station in
Zandvoort trouw zijn.

Hans Sprenkeling (l.) en Frans van der Ploeg trots voor ‘hun’
Annie Poulisse

door Tom Hendriks

Dat Frans bij de KNRM kwam
was niet zo vreemd, want de
‘redboot’ zat al in de fami
liegenen. “Toen mijn vader
schipper werd vroeg hij, of ik
niet eens een keertje wilde
komen kijken. Dat deed ik en
ik ben nooit meer wegge
gaan”, aldus Frans, die mo
tordrijver op de redboot is
geweest en nu belast is met
het technisch onderhoud.
Dat hij een elektrotechnische
opleiding heeft gehad is dan
ook mooi meegenomen.
De komst van Hans was meer
toeval. Hij was werkzaam in
de schoenenimport en zocht
naast zijn drukke baan een
heel andere uitdaging. Via
een vriend kwam hij bij de

KNRM terecht en na de ver
plichte opleiding werd hij na
drie jaar assistent-walbaas.
En nu is hij al vele jaren de
walbaas, die verantwoorde
lijk is voor de goede gang
van zaken in het botenhuis
en alle veiligheid rond de
lancering en binnen halen
van de boot. “Ik heb nooit als
bemanningslid op de boot
gevaren. Dat kwam niet uit
met mijn werk, vaak ver bui
ten Zandvoort. Maar als de
nood aan de man was ben
ik wel eens opgestapt”, ver
telt Hans in het botenhuis.
En hij herinnert zich nog
zijn schrik voor de huizen
hoge hoge golven, toen op
een Hemelvaartsdag ineens
windkracht 10 ontstond en
hij mee moest om een aan
tal door het noodweer over

vallen zeilers in veiligheid te
brengen.
Dat was nog met de oude
houten boot, de dr. ir. S.L.
Louwes. Sinds 1995 vaart
reddingsstation Zand
voort met een boot in de
Valentijnklasse, de Annie
Poulisse, vernoemd naar de
Zandvoortse inwoonster, die
altijd grote belangstelling
voor wel en wee in en rond
het botenhuis had getoond
en het geld voor de boot
aan de Zandvoortse redders
schonk. Naast de Annie Pou
lisse verschaft het botenhuis
onderdak aan de Seatrack III,
waarmee de boot wordt ge
lanceerd en binnengehaald
en een kusthulpverlenings
voertuig.
Het station telt circa 20 vrij
willigers, die elke maandag
avond bijeen komen in het
botenhuis om de spullen
te repareren en te poetsen.
Om een bakkie te doen en
wederwaardigheden uit te
wisselen. En om eens per
maand de EHBO-kennis bij
te spijkeren. En de broodno
dige andere kennis. “Want als
er alarm is moet je elkaars
functie kunnen overne
men”, aldus Frans, “je moet
blindelings op elkaar kun
nen vertrouwen.” Ook op de
zaterdagmorgen komen de
mannen daarom bijeen, het
zij om op zee te oefenen, of
om op de wal klusjes te doen.
Hans en Frans schatten, dat
dit vrijwilligerswerk buiten
het alarm om toch zo’n 10
uur vrije tijd per week kost.
“We kunnen altijd mensen
gebruiken. Zeker voor op de

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

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

boot zelf. We zoeken onder
andere een motordrijver.
Het wordt steeds moeilijker
om mensen te vinden, die in
Zandvoort wonen en werken.
Bij een alarm moet de boot
binnen een kwartier in het
water liggen”, zegt Hans.
Wie zich aanmeldt moet
eerst minimaal een jaar
meelopen om te zien, of
deze vrijetijdsbesteding
wederzijds bevalt. Pas daar
na wordt begonnen met de
opleiding, waarin veel geld
en energie wordt gestoken.
En de oude rotten Frans en
Hans vinden het dan ook
erg jammer, dat mensen
na een tijdje toch afhaken.
“Niet de goeie mentaliteit.
Terwijl dit werk zoveel vol
doening schenkt. Hulp bie
den aan mensen in nood”,
meent Hans, die dat snelle
wisselen van baan of inte
resse ook signaleerde in zijn
directeurstijd.
Op 7 mei aanstaande is er
weer een open dag bij de
KNRM, ook in Zandvoort. Dan
kan er onder goede weers
omstandigheden weer wor
den meegevaren op de Annie
Poulisse. De veteranen Hans
Sprenkeling en Frans van der
Ploeg hopen op veel bezoe
kers. Op mensen, die ‘Redder
aan de Wal’ willen worden
en zo de KNRM financieel
steunen. En op mannen en
vrouwen, die daadwerkelijk
willen opstappen om de
Zandvoortse gelederen te
versterken. Want wat is er
mooier dan de angst van
mensen in nood te zien ver
anderen in opluchting, om
dat de redding nabij is.

Afhaalpunten
• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

April is de
nieuwe zomermaand
April grossiert opvallend vaak in onvervalst zomerweer

de laatste jaren, terwijl er nog niet eens zo lang geleden
regelmatig sneeuw werd gerapporteerd in de vaak te

kille grasmaand. April doet het verrassend goed de laat-

ste tien jaar al en zit eigenlijk meer op de stoel van mei,
thermisch gezien.

Na de legendarische gras
maand uit 2007 (recordzon
nig, onovertroffen droog en
nog nooit zo warm tot dan
toe) was ook april 2009 een
voorbeeldige, bijna voorzo
merse maand. Dat het ook
dit jaar gewoon zomer zou
worden in de vierde maand
van het jaar, als ware het
medio juli, hadden slechts
weinigen kunnen bevroe
den.
Ondergetekende mikte in
z’n maandprognose op 1
april jl. wel op een te war
me maand, maar dat het
zo’n 4 graden te warm zou
gaan worden was zeer ver
rassend. Toptemperaturen
tot 26 graden, een vocht
gehalte in de lucht dat nor
maal is voor Turkije in de
hoogzomer en de steeds in
tenser wordende droogte,
kenmerkten het weerbeeld
de afgelopen dagen bij ons.
Met nog een paar dagen te
gaan is het spannend voor
de cijferjagers of april het
temperatuurrecord gaat
breken uit 2007.
De royale zomerwarmte
van het afgelopen lange
Paasweekeinde houden
we niet vast dezer dagen.

Do.

Door een geringe verschui
ving van het hogedrukge
bied, dat ons weerbeeld
nog steeds in positieve zin
bepaald, stroomt vooral op
donderdag minder warme
lucht naar Nederland en
verdwijnt ook het wolken
loze plaatje meestentijds.
Bovendien kan er rond don
derdag een bui loskomen
in Zandvoort en omgeving.
Ko n i n g i n n e d a g g a at
waarschijnlijk overwe
gend prima weer opleve
ren met een graad of 20
op de thermometer en de
nodige oranjezon in ZuidKennemerland. Begin mei
neemt de kans op regen
geleidelijk toe en bestaat
er ook een gerede kans op
een flink lagere tempera
tuur. Het is zelfs niet uit
te sluiten dat er weer een
nacht met nachtvorst aan
komt.
Vaak is een flinke kou-in
jectie de tol die we moeten
betalen voor de thermische
verwennerij.
Serieuze regen begin mei?
Bel de weerprimeurlijn eens
op 0900-1234554.
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
Max

15

20

19

18

Min

9

10

11

9

Zon

45%

90%

90%

90%

Neerslag

60%

25%

20%

15%

Wind

no. 4

ono. 4

ono. 4

ono. 4
15

Filmrecensie
Vanaf deze week gaat Martijn van Veen, filmrecensent voor
de website FOK!, op regelmatige basis de films recenseren die
in de bioscoop van Circus Zandvoort worden vertoond. Deze
week laat hij zijn licht schijnen over de animatiefilm Rio:
De makers van
Ice Age zijn terug
met een nieuwe
animatiefilm.
In Rio denkt de
zeldzame pape
gaai Blu dat hij
de laatste in zijn
soort is. Maar
wanneer hij
ontdekt dat er in Brazilië nog een vrou
welijke versie van hem is, besluit hij zijn kooi te verlaten
en op reis te gaan naar Rio de Janeiro. Samen met Jewel,
de vrouwelijke papegaai, belandt hij in een onverwacht
avontuur. Dat resulteert in een enorm leuke film voor de
kinderen. De wat oudere filmkijkers zullen misschien af
knappen op de kinderlijke humor. Maar naast de humor
valt er genoeg te genieten. De stad Rio de Janeiro wordt
prachtig weergegeven en de film roept het ultieme zomer
gevoel bij je op. De vrolijke, kleurrijke en muzikale vogels
maken iedereen vrolijk.
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Maandag

08.00
11.00
12.00
18.00
20.00
21.00
23.00
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Countrytraxx
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you
Golden ZFM(H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur
Zandvoort op Zaterdag(H)
In Zandvoortse Zaken
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Tussen Eb en Vloed

Dinsdag

08.00 uur Zondag in Kennemerland(H)
11.00 uur Zantvoort uit Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
18.00 uur ZFM in de avond
19.00 uur In Zandvoortse Zaken(H)
20.00 uur ZFM Jazz(H)
22.00 uur Tussen Eb en vloed
20.00 uur Gemeenteraadsvergadering
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag

08.00
09.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00

16

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM in de ochtend
De Watertoren
Inspiratieradio(H)
Muziekboulevard
De Vinyljaren
Muziekboulevard
Zpower
Country tracks
Flexx radio

Prominentenavond
Dinsdagavond 10 mei
aanvang 20.00 uur

Circusvoorstellingen

voor de hele familie op:
woensdag 11 mei • 15.00 uur
zaterdag 14 mei • 15.00 uur
zondag 15 mei
• 15.00 uur

Feest in de circustent!
Inlichtingen en reserveren:
06-4621 0339

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort

11

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.
Graag tot ziens, fam. Boom

Radioindeling vanaf
1 maart 2011 van ZFM
08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

Parkeerterrein De Zuid

€10,50

radio + tv

Zondag

Circus Rigolo
Fantâsia

20.00 uur De Hoop radio
21.00 uur Peaceful Radio(H)
23.00 uur Tussen Eb en Vloed

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00
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uur
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uur
uur

Vrijdag

08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00
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Zaterdag
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00
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uur
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Goedenmorgen Zandvoort(H)
De Watertoren
Muziekboulevard
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed
ZFM Jazz (H)
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je Weekend in
Vrijdagavond live
Sea It
Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Oud Zandvoort
Zandvoort uit Zandvoort
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

Happy Days bij
Toko Bintang.nl
Spare rib's of Kippenpoten menu
 Indonesian sate style
 Chinese Babi Pangang style
 American BBQ style
afhalen of bezorgen €

14,50

Toko Bintang
Haltestraat 34, 2042 LN Zandvoort, Tel.: 023-5712800
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Column

In koffers thuis, onder de grond in de tuin, laten verdrinken,
bewusteloos gestompt, laten stikken, met mes gestoken en
zelfs met kogels gedood. Hoeveel gruwelverhalen hebben we
al niet via het nieuws vernomen? Het klinkt bruut maar het
is dan ook de bikkelharde waarheid.

Door adrenaline gedreven
Wat drijft iemand om vanuit Overijssel zijn heil hier aan de Westkust te
gaan zoeken? De zee, de clubs, de jeugd, het is hier altijd super gezellig

vindt Randy Stoter! Maar de wind, ja de wind is zijn grootste vriend. En

die waait hier regelmatig, meer dan in andere streken. Het belangrijkste

Randy Sto

ter

ingrediënt voor het uitoefenen van zijn passie: kiten.
door Mandy Schoorl

Als Randy 3 weken door wat voor reden dan ook niet
heeft kunnen kiten, wordt hij chagrijnig. Dat gaf hem,
21 lentes jong, zoveel inspiratie om een eigen kiteschool
en webshop op te zetten.
Als fan van extreme sporten is Stoter begonnen met
wakeboarden. Hij studeerde bij het CIOS in Heerenveen,
richting Watersporten. Via filmpjes over kiten op Tv
raakte hij verknocht. Loskomen van jezelf, niet meer
hoeven nadenken, één met de natuur zijn en dat alles
terwijl men zich laat voortrekken door een vlieger op
het water. Zes jaar is hij bezig met deze sport, waarvan
3 jaar zelf leren en 3 jaar lesgeven. De passie, de ver
slaving, de hunkering naar meer willen leren ontstond
snel. Moves, jumps, loops, als iets lukt neemt de euforie
de overhand. De kiteloop is zijn favoriete move, laat hij
weten. Hierbij spring je omhoog, draai je jouw kite zo
voor je, dat je horizontaal door de lucht wordt getrok
ken waarna je probeert te landen. Door harder insturen
kun je hoger komen, maar daar is wel durf voor nodig.
Het gaat bij deze sport dan ook voornamelijk om de

IS
PICTURE TH

Babylijkjes

kick. Er gaat een blij gevoel door je heen, je schreeuwt
het uit en je wilt iedereen graag over je avontuur vertel
len. “Een gevoel alsof je de loterij hebt gewonnen”, laat
hij weten!
Mensen lopen langs op de boulevard, zien de kiters op
zee en willen dat ook. Ze kopen spullen, menen direct te
kunnen beginnen en dan gaat het mis. Stoter wil naast
de kick veel veiligheid bieden. Een kite is op zich veilig,
maar kan zoveel kracht opbouwen als je een verkeerde
beweging maakt met sturen, waardoor je zo de boulevard
opgesleurd kunt worden of tegen een viskar aan kunt
knallen. Mensen onderschatten de kracht van de wind.
Problemen kun je voorkomen (of in ieder geval minima
liseren) door les te nemen. Als je goede instructies krijg,
leer je heel snel. Daarna kun je jezelf ontwikkelen. Hoe
vaker je het water opgaat, hoe meer vertrouwen je krijgt
en hoe beter het gaat.
Samen met zijn vriend Sjors heeft hij de webshop www.
deboardshop.nl opgezet en geven zij kiteboardles. Wil
jij die kick ook ervaren? Zie voor meer informatie www.
lerenkitesurfen.nl.

tekst en foto: Maxim Roos

Het strand van Nulde in 2001. Normaliter een zwem- en surflocatie. Toen, op die bewuste dag, het decor van een babyrompje. In verschillende plekken van het land werden de andere
lichaamsdeeltjes gevonden. Het dummyhoofdje met krullen kreeg de toepasselijke naam: het meisje van Nulde. Het
nieuws raakte er niet over uitgesproken. Zij bleek door moeder
en stiefvader mishandeld te zijn totdat de dood erop volgde. In
een vriezer gestopt en daarna bevroren in stukken gesneden.
Afgeslacht, wat drijft een mens hiertoe? Onbegrijpelijk, zo hulpeloos en klein, 10 lentes jong zou ze vandaag de dag zijn. Wie
herinnert zich niet haar mooie lach? Moeder is veroordeeld
voor haar daden. In de gevangenis werd zij opnieuw zwanger.
Hoort er geen wet te komen die dat op dit soort momenten
verbieden kan? Een verwijdering van haar voortplantingsorganen in ieder geval? Er kan in dit soort situaties toch geen
sprake meer zijn van het schenden van de ‘privacy’? Dat ieder
mens die keuze zelf moet kunnen maken? En wat dan over de
privacy van het kind?
Mensen die jarenlang aantonen dat het liefste wat ze willen
hun liefde met een kindje delen is, komen op wachtlijsten en
€ 30.000 aan kosten te staan! En niet te vergeten: ze moeten
een examen halen om aan te tonen dat ze capabel genoeg zijn
om de zorg van een kind op zich te kunnen nemen. Begrijp mij
niet verkeerd, op zich natuurlijk helemaal logisch, je kunt niet
voorzichtig genoeg zijn. Maar was dat misschien ook niet iets
voor deze daders geweest, voordat ze op extreem verwarde
momenten bovengenoemde gruwelactiviteiten uitvoerden?

Get Out!

Er is alweer een jaar voorbij… De dag dat van Bea alles mag is in zicht!
Heb je nou helemaal geen zin om tussen de menigte in Amsterdam
rond te dwalen, kies er dan voor om lekker dicht bij huis te genieten
van deze feestelijke dag!
Koninginnenacht vrijdag 29 april:
Lekker swingen op het strand van Bloemendaal tijdens Beat Boutique
bij Woodstock! Met groove, house, techhouse en techno gaan de voetjes
van de vloer… Aanvang 18.00 uur, entree gratis.
Bij het Patronaat in Haarlem genieten van een Koninklijke line-up met
Royal Rave… Namen als Joost van Bellen, Tom Trago en Tettero komen
hier voorbij. Check ook de spetterende lichtshow! Tickets: € 10 voorverkoop (deur: € 15) www.patronaat.nl
Koninginnedag zaterdag 30 april!
In Zandvoort is het groot feest. Tot 14.00 uur lekker struinen over de
rommelmarkt en vanaf 16.15 uur kijken naar de zeepkistenrace! Verder
staan in alle kroegen de oranjebittertjes al op je te wachten!

G e lu k k ig h e b b e n d e m e e s t e s c o o t e r s e e n a la r m w a a rd o o r
je je e ig e n v o e r t u ig m a k k e lijk t e r u g k a n v in d e n . E v e n b lie p e n e n h o p e n d a t
je lu x e t w e e w ie le r n ie t in h e t m id d e n s t a a t .

Voor een echte Queensday Afterparty moet je bij Club Stalker in
Haarlem zijn! Met Mike Ravelli & Miss Melera, Tino Schuijt, Stevie Wonda,
Mark Boon, Ramos, Boris Gauner, Architecs, Elected, Just Regular Guys,
Champagne Powder en nog veel meer! Dus ga los van 22.00 tot 05.00
uur. Kaarten € 7 www.clubstalker.nl
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Speelveldje in Zuid

Als omwonende van het parkeerterrein Zuid wil ik de Gemeente Zandvoort even letterlijk Wakker
schudden. Sinds dat Richard (Bruijnzeel, red.) weg is, is het parkeerterrein Zuid één bende! Overal ligt
vuil, vieze luiers en plastic zakken met vuil van onze ‘badgasten’ die een dagje komen bakken aan zee.
En het ergste zijn de campers die allemaal overnachten en de kampeerders die hun behoeftes doen in
de duinen. Alles, werkelijk alles ligt daar! Fijn als je met kleine kinderen een duinwandeling wil maken…
Nee gemeente Zandvoort, dat hebben jullie heel goed gedaan om daar parkeerautomaten te plaatsen.
Richard hield alles schoon en op orde. Nooit was het een bende. Ja als het heel druk was geweest, maar
dan was ‘s avonds alles weer keurig! Nee Zandvoort kan niet tippen aan Noordwijk. Laat onze gemeente
ambtenaren daar eens een kijkje nemen!

M. de Groot,een teleurgestelde Zandvoortse
Oplossing Breinbreker
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Bent u al gesmolten voor Sneeuw? Ga dan snel bij Dierentehuis Kennemerland
langs om kennis te maken met deze prachtkat. Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5, is op maandag tot en met zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00
uur en te bereiken onder tel. 5713888. Meer informatie vindt u op http://asielzand
voort.dierenbescherming.nl.

Parkeerterrein Zuid… Camping?

2

Na al dat warme weer van
de laatste dagen nu even
aandacht voor wat winterse
neerslag: Sneeuw, een
charmante kater die gek is
op aandacht. Knuffelen en
aaien vind hij heerlijk en hij
zit graag op schoot, het is
echt een lieverd. Dit geldt
echter alleen voor men
sen, voor andere katten
is hij niet zo aardig, een
beetje dominant zelfs.
Honden ziet hij als aarts
vijanden. Als hij er een
tje ziet, verandert deze
schootkat in een heuse
tijger en vliegt zijn ‘prooi’
aan. Omdat Sneeuw niet de enige is die in het asiel op een baasje wacht, wordt
hij dagelijks geconfronteerd met zowel katten als honden. Hier krijgt hij erg veel
stress van en het resultaat is dan ook haaruitval op zijn achterpoten. Dit zal echter
verdwijnen als hij een thuis kan vinden zonder honden en katten en met een baas
die hem zijn gang laat gaan. Een huis met een tuin is voor hem ideaal want hij
gaat erg graag naar buiten om te spelen.

Met vriendelijke groet, Ben Heuser
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Ik ben tevergeefs al jaren bezig een speelplaats te krijgen voor kinderen in Zuid. Daar is namelijk niet een
speelplaats te vinden. Op dit moment voetbalt mijn zoontje (7) op straat maar dat is gevaarlijk gezien de auto’s.
Meerdere mensen heb ik gesproken waaronder de burgemeester, maar die probeert er wel heel makkelijk
vanaf te komen. De besproken opties wuift hij af: ir. Friedhoffplein is groot genoeg. De burgemeester vindt
dat kinderen hun jassen kunnen neerleggen als doelpalen. Na hem verteld te hebben dat de bal aan alle kanten
de straat op rolt, was hij het ermee eens dat dit geen optie is. Er zouden hekken omheen gezet moeten
worden maar hij verwacht teveel commentaar van de omwonenden. Het grasveldje naast parkeerterrein
De Zuid is echter niet altijd gemaaid en onbegaanbaar na een beetje regen. Er zijn hier wel 2 jaar geleden
2 nieuwe doeltjes beloofd die heb ik nog steeds niet gezien. De ONS wordt als speelterrein voor Zandvoort
Zuid genoemd, alleen is het hek na schooltijd dicht. Voor de school is wel een grasveldje maar dat is ‘Verboden
voor onbevoegden, art 461’.
Ik heb andere voorstellen gedaan. Langs de duinrand, waar toch al een fietspad komt, bij het Zwanenmeertje.
Voor flat ‘De Duinrand’, tussen Dr. Kuyperstraat en de Lijsterstraat bestaat een extra straatje om te
parkeren. Ook hier kan een voetbalkooi gecreëerd worden. Het enige wat de kinderen willen is een voetbalveldje met doeltjes, omringd door een hek. Dit heb ik meerdere keren aan de burgemeester gemeld maar
ik krijg een brief terug dat Zandvoort heel veel doet voor de jeugd. Jammer dat dit alleen niet te merken
is in Zuid. Hij geeft wel aan dat hierover in de toekomst weer gesproken gaat worden. Daar hebben we nu
helemaal niets aan en we geloven er ook helemaal niets meer van. Ze geven alleen maar aan wat niet kan,
en niet wat ze er aan gaan doen.
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing
van brieven te weigeren.
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Dier van de Week
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Remo De Biase, architect met een missie

‘De vooroorlogse allure van Zandvoort moet terugkomen!’
De van oorsprong Italiaanse architect Remo De Biase (48)

vestigde zich in 1999 in Zandvoort. In de daarop volgende 12 jaar heeft hij ons dorp verrijkt met een aantal zeer

herkenbare panden. In een tweedelig interview vertelt hij
over zijn visie op de toekomst van Zandvoort. ‘Het Louis
Davids Carré, dat kan niet!’

Wat was je
eerste project in
Zandvoort?

Een villa aan de Bredero
destraat. Twee jaar lang
zat ik de ene maand in
Italië, de andere maand
in Nederland. En ik had
het geluk dat ik er met
een drie villa’s achteraan
kreeg aan de boulevard.
Remo De Biase
En zo groeide mijn naam
in Zandvoort. Vroeger was Chris Wagenaar dè architect in Zand
voort. Hij was aan het eind van zijn carrière, en er was nog nie
mand in dat gat gesprongen. Dat heb ik wel gedaan. Ik heb
veel opdrachten gekregen in de 12 jaar dat ik hier bezig ben. In
2003 ben ik ook als projectontwikkelaar begonnen. Dan ben je
opdrachtgever en architect op hetzelfde moment. Dat geeft je
weliswaar alle vrijheid, maar de markt moet ook positief rea
geren. En dat gebeurde.

Maar ik neem niet aan dat je alles wat je bedenkt
zomaar neer mag zetten?

Nee, je hebt te maken met het bestemmingsplan en de
welstandscommissie, dus je hebt beperkte mogelijkheden.
Zandvoort is klein en daardoor valt het hier meer op wat ik
doe vergeleken met bijvoorbeeld Amsterdam. Wat ik doe sluit
aan bij de trends in Amsterdam, alleen
wordt het hier in Zandvoort gezien als
iets nieuws, terwijl in Amsterdam, waar
ik ook een aantal dingen doe, het in de al
gehele mentaliteit past. Het gebouw aan
de Hogeweg is modern, maar vormt een goede aansluiting
tussen de twee panden ernaast. Dat is belangrijk. Nederlandse
architectuur is herkenbaar aan de gevel. In Amsterdam bijvoor
beeld: je denkt dat je steeds hetzelfde ziet, maar er zit altijd een
kleine afwijking in. Dat voorkomt dat het steriel en koud wordt.
Er is een periode in de architectuur geweest dat alles koud en
steriel en van beton was. Maar de warme architectuur is terug:
mooie keuze van materialen, het combineren van modern en
klassiek. Ik probeer de panden in Zandvoort kleinschalig te
laten lijken, want dat past in een dorp. Terwijl ik op andere
locaties grote veranderingen zie. Het Louis Davids Carré vooral.
Daar heb ik in heel Zandvoort nog niet één positieve reactie
op gehoord. En dat is iets wat nu de komende 200 jaar onder
onze neuzen staat.

Wat vind jij er persoonlijk van?

Ik vind de grote massa baksteen, het gebruik van hetzelfde ma
teriaal…. Zandvoort heeft dat nooit gehad, zoveel baksteen. Dat
soort ramen: hebben we hier nooit gehad. En de gevel is van
de jaren ‘70. Dat verandert wel het aanzicht van Zandvoort. Je
komt Zandvoort binnen, je ziet die panden… En ik hou mijn hart
vast wat er gebeurt met de volgende fase. Het project wordt
aangepast, las ik in de krant, want de ontwikkelaar komt er niet
uit met de kosten, het moet goedkoper. En de wethouder heeft
gezegd: okay. En Zandvoort heeft zo’n mooie traditie van voor
de oorlog. Die allure, die moet terugkomen. Dat is mijn missie
voor Zandvoort, daar vecht ik voor bij de welstandscommissie.
Het is niet zo dat Remo De Biase daar even binnenstapt en het
is meteen klaar, hoor, nee nee. In grote lijnen zijn we het eens,
maar we hebben ook veel discussie. Je moet niet alleen een
tekening bij de welstandscommissie brengen zonder een ver
haal erachter. Waarom heb je het zo gedaan, waarom heb je die
keuzes gemaakt? In mijn werk heb je te maken met de publieke
opinie. Er is altijd kritiek: de een vindt het mooi, de ander niet.

Maar je probeert wel grenzen op te zoeken, zodat
je op z’n minst emotie losmaakt. Als je gebouwen
maakt waar niemand een mening over heeft, dan
ben je ook niet goed bezig.

Nee, precies. Het makkelijkste is om steeds dezelfde panden
te maken, maar ik vind daar niks aan. Natuurlijk moet het op
elkaar aansluiten, maar elk pand moet anders zijn. Dat maakt
een stad of een dorp mooi. Dat is zo belangrijk, daar vecht ik voor.

Ik denk ook dat het voor de psychologie van het
wonen belangrijk is dat je huis zich onderscheidt
van andere huizen.

Ja! Net zoals iedereen dat binnen doet. Ieder interieur is an
ders. Dat probeer ik met architectuur ook. Eigen identiteit, ei
gen architectuur, dat is een beetje de filosofie. Ik heb nu een
project aan de Zeestraat waar
ik aan ga beginnen. Dat is aan
de kop van de Haltestraat, dat
moet iets bijzonders worden.
Iets dat afwijkt van de rest. Een
herkenbaar punt. De welstandscommissie vindt dat ook. Dat is
iets dat daar past, in mijn visie. Maar er zullen ook mensen zijn
die het afschuwelijk vinden, hahaha, dat is altijd zo.

“Ik heb in heel Zandvoort
niet één positieve reactie op
het LDC gehoord”

Remo’s Biografie
Remo De Biase is in 1962 in
Zuid-Italië geboren, in een
klein dorpje tussen de ber
gen en de kust. Tot zijn 18e
heeft hij daar gewoond.
Hij deed het atheneum en
ging daarna architectuur
studeren. “Op de middel
bare school raakte ik geïn
teresseerd in ontwerpen
en in de creativiteit achter
ontwerpen. Plus ook in het
bouwkundige vak. Ik zeg al
tijd: pas als je bouwkundig
goed onderlegd bent, kun je
een klein beetje gaan probe
ren om architect te worden.
Mooie architectuur zonder
een goeie bouwkundige ach
tergrond, dat wordt niks.”
Op z’n 24e is hij afgestu
deerd. Daarna is hij vrijwel
direct als zelfstandige be
gonnen. Ten gevolge van een
aardbeving in de omgeving
van Napels waren er talloze
panden verwoest en door
de wederopbouw was er
veel werk voor architecten.
In 12 jaar tijd bouwde hij een
groot architectenbureau op.
Maar De Biase werd er niet
gelukkig van. “Ik voelde me
niet op mijn plaats daar. Je
moest altijd compromis
sen sluiten met de politiek
en de overheid, die altijd de
opdrachtgever was, en dat
leverde veel teleurstellingen
in mijn vak op. Ik was meer
in overheidsgebouwen te
vinden dan achter mijn te
kentafel, en dat duurde me
op een gegeven moment al
lemaal veel te lang. Dertien
jaar geleden kreeg ik de
mogelijkheid om in NoordItalië samen met een ont
wikkelaar, een vriend van

mij, een bureau op te zetten.
In diezelfde tijd kreeg ik een
opdracht in Zandvoort om
een villa aan de boulevard
te ontwerpen. Dat was de
eerste prikkel waardoor ik
erover na ging denken om
in Nederland te gaan begin
nen.”
Wat hielp is dat zijn vrouw
Nederlandse is. Corine Ho
gendoorn, dochter van voor
malig wethouder in Zand
voort Hans Hog end oorn,
ging als 20-jarige een half
jaar als au pair in Italië wer
ken. En in haar eerste week
in Rome kwam zij Remo
tegen. Na haar half jaar au
pair-werk besloot ze in Italië
te blijven, zij ging binnen
huisarchitectuur studeren
in Rome en werkt tegen
woordig nauw samen met
haar man.
In de afgelopen 12 jaar heeft
Remo zich ontwikkeld tot de
meest gezichtsbepalende
architect van Zandvoort.
Sinds 2003 is hij ook pro
jectontwikkelaar. Remo De
Biase Architecten is verant
woordelijk voor onder meer
het winkel- en apparte
mentencomplex Ambra in
de Haltestraat, Residence
Pandora in de Poststraat, Op
Den Hoogen Weg, Residence
Cocarde en Villa Flora aan de
Hogeweg en Villa Asteria aan
de Zeestraat. Momenteel
is een nieuwbouwproject
op de Zeestraat, aan de kop
van de Haltestraat, in ont
wikkeling. De projecten van
De Biase onderscheiden zich
door een herkenbare, medi
terrane stijl met Italiaanse
invloeden en warme kleuren.

Residence Cocarde aan de Hogeweg

Volgende week in deel 2: ‘Tussen alle politieke ruzies in gebeurt er niks in Zandvoort.’

Het clubgebouw van Open Golf Zandvoort
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 17 - 2010

voor- en zijgevel, ingekomen 19 april 2011, 2011-VV-076.

Vergadering college

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.

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 16 en de
verdere in week 16 door het college genomen besluiten zijn in
week 17 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Beleidsplan participatie 2011-2015

Op 19 april jl. heeft het college van burgemeester en wethouders het Beleidsplan participatie 2011-2015 voorlopig vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven.
Het plan bevat de uitwerking van het college op het gebied
van Participatie voor mensen die een uitkering Wet werk en
bijstand (Wwb) ontvangen. Het beleid voor de komende jaren
is er op gericht dat alle mensen met een Wwb uitkering participeren naar vermogen, voor jongeren tot 27 jaar is er werk
en/of scholing, meer Zandvoorters beheersen de Nederlandse
taal en er wordt gehandhaafd op oneigenlijk gebruik van
voorzieningen.
Het Beleidsplan participatie 2011-2015 ligt de komende 6 weken
ter inzage bij de Centrale Balie van het Gemeentehuis.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

Zandvoort:
- De Sav. Lohmanstraat 4, plaatsen dakkapel en kozijnwand
badkamer, ingekomen 15 april 2011, 2011-VV-073.
- Hogeweg 68, renovatie voorgevel woning, ingekomen 15 april
2011, 2011-VV-074.
- PN Quarles v.Uffordlaan 27, vervangen houten schutting door
stenen, ingekomen 18 april 2011, 2011-VV-075.
- Boulevard Paulus Loot 101, vernieuwen/veranderen ramen

Omgevingsvergunning

Verzonden omgevingsvergunningen
- Kerkstraat 19, vervangen kozijnen en wijziging borstwering,
verzonden 15 april 2011, 2011-VV-028.
- Zandvoortselaan 64, kappen van vier bomen, verzonden 18
april 2011, 2011-VV-059.

Bezwaarschriften

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

Centraal telefoonnummer

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

Vrijwilligers gezocht voor triatlon
Op 19 juni aanstaande wordt voor de 1e keer de K-Swiss Zandvoort Circuit Triatlon georganiseerd. De deelnemers gaan zwemmen in de Noordzee, fietsen op het circuit en lo-

pen in het schitterende duingebied rondom het circuit. Naast deelnemers, supporters en

sponsoren zijn er natuurlijk ook vrijwilligers nodig om van dit evenement een feest te
maken. De organisatie is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag de handen uit
de mouwen steken.

Het maakt niet uit of u veel
of weinig ervaring hebt, ie
dereen vanaf 16 jaar is wel
kom. De presentietijden
voor de vrijwilligers liggen
tussen 07.30 uur en 18.00
uur en zijn afhankelijk van
het onderdeel waar u zich
voor opgeeft. U kunt zich
opgeven voor de volgende
onderdelen: opzetten en
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afbreken parcours (het uit
zetten van dranghekken, het
aanbrengen van afzetlinten,
het ophangen van reclame
doeken en het opruimen
van deze materialen); ver
zorgingsposten (het klaar
zetten en uitreiken van be
kertjes sportdrank en water,
het aanreiken van sponzen);
beveiliging (vrijhouden van

het afgezette strand tussen
de dranghekken, controle op
toegang tot afgebakende
terreinen, er voor zorgen dat
de deelnemers ongehinderd
het parcours volgen) of tijd
waarneming (handmatig bij
houden van de passerende
deelnemers ter ondersteu
ning van het elektronisch
systeem).

Als u wilt meehelpen om
dit evenement voor ieder
een tot een geslaagde dag
te maken dan kun kunt u
via de website www.zand
voorttriathlon.nl, onder de
knop vrijwilligers, een aan
meldingsformulier invullen
en toesturen. U kunt ook een

e-mail sturen naar hilver
sum@tri-run.com met daar
in de volgende gegevens: uw
voor- en achternaam; volle
dige adres, geboortedatum,
telefoonnummer(s), e-mail
adres; maat voor een T-shirt,
gewenste onderdeel en of u
eventueel vrijwilligerserva

ring hebt. Voor een lunch
pakket en een uniek vrijwil
ligers T-shirt wordt gezorgd.
Wilt u meer informatie stuur
dan een mail naar hilver
sum@tri-run.com met als
onderwerp vrijwilligers. Wij
zullen uw vraag dan zo spoe
dig mogelijk beantwoorden.

sportkamp

Broers De Reus organiseren
Sportkamp Zandvoort

Van maandag 25 juli tot en met vrijdag 29 juli organiseren
Sjoerd en Timo de Reus een jeugd sportkamp voor de

kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 van Zandvoortse
basisscholen. De hele week lang kunnen kinderen sporten

en spelen met vele extra’s zoals een slipcursus bij
Slotemakers Anti-Slipschool en diverse opblaasattracties.

Mountainbiken is een van de onderdelen

Dit oude concept is een
nieuw leven ingeblazen
door de twee broers Sjoerd
en Timo de Reus die zelf ook
aan het ‘Tennissportkamp’
van vroeger actief hebben
meegedaan.

Sportkamp Zandvoort is
ontstaan naar het idee van
het vorige Tennissportkamp
in Zandvoort. Dit initiatief
was begonnen door Rini
en Rinie Cappel die na vele
succesvolle jaren er al weer

veel jaren mee gestopt zijn.
Nu is het sportkamp op een
nieuwe manier weer terug
voor de Zandvoortse jeugd.
De hele week gaan de kin
deren verschillende sporten
beoefenen waarbij het voor
namelijk gaat om samenspel
en plezier. Tijdens deze week
worden verschillende spor
ten beoefend zoals voetbal,
handbal, tennis, honkbal,
hockey, volleybal en sport
& spel. Verder krijgen alle
kinderen een echte slipcur
sus bij Slotemakers AntiSlipschool en wordt de week
feestelijk afgesloten met een
spannende zeskamp en ver
schillende opblaasattracties.
Lijkt jou dit ook wat? Meld je
dan snel aan via sportkamp
zandvoort@gmail.com want
voor je het weet is de week
volgeboekt!

autosport

Classic Car Morning voor het goede doel
Na de twee vorige succesvolle edities, zal op zondag 12 juni
weer een Classic Car Morning worden gehouden. Wat twee
jaar geleden op een eerste paasdag begon als een record-

poging om met duizend klassieke auto’s in het Guiness
Book of Records te komen, is nu een happening geworden
waarbij bezitters van klassieke auto’s elkaar op het circuit
ontmoeten.

De mooiste klassieke bolides komen weer naar het circuit

In de ochtend op de eerste
pinksterdag zullen weer hon
derden klassieke auto’s te
zien zijn. Voor de deelnemers
is er vanaf 11.00 uur de mo
gelijkheid om paraderond
jes te rijden. Tussen 11.45 en
12.45 uur mag, met een helm
op, ook nog voluit worden
gereden op de Zandvoortse

racepiste. Om twintig minu
ten te mogen rijden, moeten
de deelnemers wel € 50 per
auto betalen.Toeschouwers
kunnen een bod vanaf
€ 10 uitbrengen om met een
vooroorlogse auto, zoals een
Bentley, Bugatti, Alvis of Alfa
Romeo een ronde of meer
met de eigenaar van de klas

sieke auto over het circuit te
rijden. Uiteraard is het mo
gelijk om een veelvoud van
€ 10 te bieden om meer ron
des over het circuit te ma
ken. Een ieder die een rondje
maakt, krijgt als aandenken
een nagezonden foto. Om
mee te mogen doen, moet
€ 10 inschrijfgeld worden
betaald. Op de dag zelf is
het ook nog mogelijk om in
te schrijven, maar dan zijn de
kosten € 20.
De opbrengst gaat naar
de Monique Velzenboer
Foundation. De dag begint
om 08.30 uur en eindigt
om 13.00 uur. Mensen die
een klassieke auto hebben,
kunnen zich inschrijven
via een inschrijfformulier
op de website van de Lions
Zandvoort, www.lizazand
voort.nl Tijdens de Classic
Car Morning is er ook een
Concours D’Elegance waarbij
een jury de wagens beoor
deelt en bekers uitreikt aan
de winnende wagens.

sportcafé
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Tweede Zandvoorts Sportcafé
Radioverslaggever Andy Houtkamp, bekend van het NOS

programma ‘Langs de Lijn’ zal op vrijdagavond 29 april
het 2e Zandvoorts Sportcafé presenteren vanuit Mango’s
Beach Bar. De avond, die net als vorig jaar weer live op ZFM

te volgen is, vormt de start van de Jeugd Vakantie Sport-

week in Zandvoort. De organisatie van het Sportcafé is in
handen van Sportservice Heemstede-Zandvoort.

Andy Houtkamp presenteert, net als in 2010, het Sportcafé

Andy Houtkamp verslaat bij
Langs de Lijn onder meer
atletiek, honkbal en voetbal.
Hij ontvangt in Mango’s tus
sen 19.00 uur en 21.00 uur
zowel sporttalenten als be
stuurders uit de Zandvoortse
sportwereld. Wethouder Gert
Toonen van Sport, Steffen van
der Pol (hoofd Sportservice
Heemstede-Zandvoort) en
Leo Steegman (voorzitter
Sportraad) openen de avond.
De Zandvoortse sporttalen
ten Jade Oord (paardrijden),

Imke van der Aar (badmin
ton), Kelly Steen (voetbal) en
een van de tennistalenten van
TC Zandvoort komen aan het
woord over hun prestaties,
ambities en plezier in de sport.
Trainer Hans Schmidt van TC
Zandvoort is ook present in
het verenigingsblok, samen
met Ben Weijers (Duikteam
Zandvoort), en Danny van
Soest (ZSC honk- en softbal).
Ook de ouderensport krijgt
dit jaar weer aandacht.

Kenamju heeft een speciaal
fitnessaanbod voor 55+’ers:
Keepfit. Marcel van Rhee
vertelt hier over. Elly de Jong
is docent sport en spel van
het GALM+ project. Elke vrij
dagavond sporten er circa 25
Zandvoortse 55+’ers onder
haar leiding in de gymzaal
van de Oranje Nassauschool.
Jeanette Schreuder is werk
zaam is als bewegingsagoog
bij Nieuw Unicum. Zij ver
zorgt onder meer lessen wa
tergymnastiek.
Aandacht is er ook voor de
Jeugd Vakantie Sportweek.
Mark Rasch vertelt over de
mountainbikeclinic op het
nieuwe parcours rondom
het circuit en Hubert Habers
(Sportservice HeemstedeZandvoort) gaat in op de ande
re sporten die tijdens de mei
vakantie worden aangeboden
aan de Zandvoortse basisscho
lieren uit groep 4 t/m 8. Sjoerd
en Timo de Reus schuiven ten
slotte aan om in te gaan op het
Sportkamp dat zij in juli orga
niseren. De gezellige avond is
voor alle sportliefhebbers gra
tis bij te wonen.

paardensport

Open dag Stal de Naaldenhof

Heerlijk koel was het maandagmiddag onder de bomen bij
Stal de Naaldenhof in Bentveld. Pluis Lindeman had haar ‘klei-

ne’ open dag georganiseerd. Niet dat er bijna niets te zien was,
in tegendeel zelfs, maar haar ‘grote’, zoals je die zelf noemt is
altijd aan het begin van het najaarseizoen in september.

Voor het eerst op een paard is wat onwennig

Ook nu weer was het gezel
lig druk bij de schitterend
gelegen manege. Veel paar
denmeisjes en jongens lie
ten vol trots ‘hun’ manege

zien aan veel belangstel
lende ouders en familiele
den. Ondertussen kon men
genieten van allerlei de
monstraties en optredens.

Zo kent Stal de Naaldenhof
een groep zogenaamde car
rouselruiters die in formatie
allerlei proeven, manoeu
vres geheten, op de paarden
en pony’s doet. Ook konden
zowel kinderen als volwasse
nen, al dan niet voor het eerst,
onder begeleiding een proef
ritje in de binnenbak maken.
Lindeman is zeer actief be
zig met haar FNRS gekwali
ficeerde stal/manege. Zo is
er geregeld een zogenaamde
paardenfluisteraar aanwezig
en worden er zeer regelma
tig mooie duinenritten in de
aangrenzende Amsterdamse
Waterleidingduinen ge
maakt. Een mooi evenement
dat onder schitterende om
standigheden veel publiek
trok.
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softbal

voetbal

Kantje boord voor ZSC-softbalsters
De softbalsters van ZSC hebben ook hun derde wedstrijd in

winst kunnen omzetten. Vorige week woensdagavond werd

het op het eigen veld tegen Sparks een spannende wedstrijd,
die uiteindelijk met 15-14 nipt naar onze plaatsgenotes ging.
“Het waren twee ploegen die
in allerlei opzicht gelijkwaar
dig waren. Zowel de slag
ploegen als de verdediging
gingen gelijk op”, herinnert
coach Willy Balk zich. Het be
gin was voor de Haarlemse
dames die in de eerste in
ning voor drie punten uit zes
honkslagen zorgden, terwijl
ZSC nog warm moest worden.
Dat gebeurde in de tweede
inning toen pitcher Wilma
van Riemsdijk en haar ploeg
Sparks van scoren af wisten

te houden en ZSC goed was
voor vijf punten. Drie daarvan
werden door Laura Koning
binnengeslagen door een
homerun met twee dames
‘aan boord’.
In de derde inning herpakte
Sparks zich door zes punten
binnen te halen maar ook
Zandvoort kwam tot scoren
en voegde drie punten aan
hun totaal toe, waardoor het
halverwege de wedstrijd 8-9
staat. Nadat de vierde inning

weer voor ZSC was en de vijfde
voor de Haarlemmers moest
de zesde inning duidelijkheid
brengen. Sparks wist 3 punten
te maken en dus moest ZSC
in de gelijkmakende inning
flink aan ‘de bak’. Juist op tijd
gingen de dames van coach
Balk slaan. Met al twee ‘man’
uit en drie honken bezet sloeg
Marcella Balk een 2-honkslag
waardoor Zandvoort met 1514 voor kwam te staan en de
wedstrijd direct afgelopen
was.
De eerstkomende thuiswed
strijd voor de softbalsters is
op 18 mei om 19.30 uur aan
staande. Dan komen de reser
ves van THB op visite.

honkbal
Honkballers ZSC kennen droomstart
Nieuw bij ZSC is dit jaar het senioren honkbal. De junioren
van de laatste jaren hebben nu de leeftijd bereikt dat ze
als team aan het ‘grote’ werk kunnen beginnen. De eerste
twee wedstrijden, uit tegen Olympia (4-11) en thuis tegen
Flags (17-10), werden met groot krachtsverschil gewonnen,
een droomstart dus.

Pitcher Dylan Franke aan het werk

Het softbalveld van ZSC zal
nu omgebouwd moeten wor
den tot een veld waar zowel
soft- als honkbal op gespeeld
kan en mag worden. De pitch
(aangooi) bij honkbal ge
schiedt vanaf een heuveltje
en bij softbal niet. Er bestaan
speciale verplaatsbare heu
vels maar die zijn te kostbaar
voor ZSC, daarom hoopt men
op een subsidie van de ge
meente.

Olympia Haarlem

De eerste wedstrijd tegen
Olympia Haarlem 3 verliep
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naar wens. Danny van Soest
kende het genoegen om het
allereerste punt voor zijn team
te scoren. Na een honkslag
werd hij door Guus Berkhout
binnengeslagen. Na de eerste
inning scoorde ZSC regelma
tig met als klapper zes punten
in de derde inning. De verdedi
ging onder leiding van pitcher
Berkhout functioneerde goed
waardoor Olympia niet verder
kwam dan 4 punten. Berkhout
kwam tot 5x3 slag, 5x4 wijd
en hij kreeg 6 honkslagen te
gen. Beste slagmensen waren
Thim Koemans en Danny van

Soest die beide tot 3 uit 4 kwa
men (.750).

Flags

De eerste thuiswedstrijd te
gen de nog ongeslagen reser
ves van Flags uit Lisse begon
wat nerveus, waardoor Flags
op een 0-5 voorsprong kon
komen. Nadat Dylan Franke
pitcher Sven v.d. Koekelt ver
ving was het gedaan met de
Haarlemmers. Onze plaats
genoten sloegen in de gelijk
makende eerste inning maar
liefst 11 honkslagen en een
homerun van Franke. Door
dit slaggeweld werd de stand
totaal omgedraaid en start
te Zandvoort met een 12-5
voorsprong aan de 2e inning.
Daarna wisten beide ploegen
5 punten te scoren met een 1710 eindstand als gevolg. Franke
gooide 8x3 slag, 5x4 wijd en
kreeg 7 honkslagen tegen.
Beste slagmensen ZSC: Danny
van Soest: 4 uit 4 (1.000), Guus
Berkhout en Sven v.d. Koekelt
ieder 3 uit 3 (1.000).
De eerstkomende wedstrijd is
op zaterdag 7 mei tegen Sparks
4 uit Haarlem. Die wedstrijd
op sportpark Duintjesveld
start om 13.30 uur.

Verdienstelijk gelijkspel SV Zandvoort
SV Zandvoort heeft vorige week zaterdag een verdienste-

lijk gelijkspel uit het vuur gesleept bij Aalsmeer, de nummer twee van de ranglijst. In een wedstrijd, die niet altijd
even vriendschappelijk verliep, kwamen beide ploegen
niet tot scoren.

John Keur onderschept de bal, Lotfi Rikkers (l) en Misha Hormeño kijken toe

Van meet af aan lieten de
mannen van trainer Pieter
Keur merken dat ze zich niet
vrijwillig naar de slachtbank
wilden laten leiden. Een verre
van voltallig Zandvoort vertrok
fris en vrolijk ten aanval maar
ook Aalsmeer, dat de hete
adem van Monnickendam,
ZOB en AFC in de nek voelt,
was regelmatig gevaarlijk
voor het doel van Boy de
Vet aanwezig. Vanwege een
jeugdtoernooi kon de wed
strijd pas om 17.00 uur begin
nen en gezien het feit dat een
aantal Zandvoortse spelers in

de horeca werkzaam is en het
mooie paasweer voor extra
drukte in Zandvoort zorgde,
moest Keur een beroep doen
op spelers uit het tweede elf
tal en de A-junioren. De Vet
liet deze middag zien waar
hij toe in staat is en zou zich
ontpoppen tot reuzendoder
die voor niemand bang is.
Sterker nog, als De Vet niet in
goede doen zou zijn geweest,
was het met Zandvoort ver
keerd afgelopen. De trouwe
Zandvoort fans en de suppor
ters van Aalsmeer zagen hem

de meest gevaarlijke aanval
len, uitvallen en vrije trappen
op wonderbaarlijke wijze eli
mineren om zodoende zijn
ploeg in de race te houden.
Voorin was Zandvoort vooral
in de tweede helft nadrukke
lijk aanwezig. Alleen domme
pech hield Zandvoort van
scoren af.
De leidsman van dienst kon
niet bepaald terugkijken op
een vlekkeloos geleidde wed
strijd, vooral in de ogen van de
Aalsmeerders, die soms echt
wel recht van spreken hadden.
Door de vreemde en onbegrij
pelijke beslissingen ontston
den er wederzijds irritaties die
na de wedstrijd ontaarden in
wat onvriendelijkheden over
en weer, maar die niet leid
den tot extra rode en/of gele
kaarten.
7 mei is de eerstkomende
wedstrijd van SV Zandvoort.
Dan zal op sportpark Duintjes
veld de nieuwe kampioen
DVVA, die zaterdag thuis met
2-1 van AFC won, worden ont
vangen. Deze op een na laat
ste wedstrijd van het seizoen
begint om 14.30 uur.

duiksport
Open dagen Duikteam Zandvoort
Duikteam Zandvoort (DTZ) organiseert 2 keer een open
dag: op de dinsdagen 3 en 10 mei. Deze zullen plaatsvinden

in de thuishaven, het zwembad van Center Parcs. Van 21.00
tot 22.00 uur is iedereen van harte welkom om kennis te
maken met de mooie duiksport.

Instructie onder water

Vanaf 1981 is DTZ al actief be
zig met de duiksport in al zijn
facetten te beoefenen en te
bevorderen. Dit houdt in dat

er wekelijks in het zwembad
oefeningen worden gedaan.
De ene week wordt er hard
aan de broodnodige condi

tie gewerkt, de andere week
gaan ze met uitrusting on
derwater voor allerlei andere
oefeningen. Beide avonden
worden perfect begeleidt.
Tijdens de zomerperiode
zijn ze niet meer actief in het
zwembad maar gaan ze de
zelfde dinsdagavond buiten
in de omgeving duiken. Op
de open dag kan er een intro
ductieduik gemaakt worden.
Het is ook mogelijk om via
DTZ een brevet te halen. Het
is tevens mogelijk om via de
club duikuitrusting te huren.
Het enige wat ze niet hebben
zijn wetsuits. Mocht u inte
resse hebben meldt u zich
dan even aan via bestuur@
duikteamzandvoort.nl.

autosport -
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European GT4

Italiaan D’Aste wint European GT4 op eieren
Stefano D’Aste heeft op paasmaandag misschien wel één van zijn spannendste races ooit
beleefd. De Italiaan reed in de hoofdrace van de GT4 soeverein aan de leiding, maar moest

met zijn Lotus Evola in de slotfase kalm aan doen omdat zijn banden in een rap tempo
verslechterden. Het gaf Jeroen Bleekemolen bijna de gelegenheid om de race te winnen.

in de BMW. Knap zag zijn
podiumplek in rook opgaan
toen zijn linker voorband
plofte. Jeroen Bleekemolen
verklaarde na afloop in het

autosport -

mediacentrum dat bij zijn
Corvette ook het beste eraf
was. “De race duurde één
bocht te lang, want ik was er
van overtuigd dat ik D’Aste in

Voor oud-Zandvoorter Jan
Lammers liepen de zaken
niet rooskleurig. In de race
op zaterdag viel Lammers
uit met een elektronisch pro
bleem. In de tweede race op

Jeroen Bleekemolen deed goede zaken

de paasmaandag trapte zijn
collega Phil Bastiaans tussen
het rempedaal en gaspedaal
in waardoor de Porsche niet
vertraagde en hard in de
Hugenholtzbocht belandde.
De monteurs van het HTC
Porsche team Eindhoven
hadden de handen vol aan
het herstel van de schade,
waardoor de hoofdrace toch

een goed einde kende. “Ik
was enorm aan het prutsen.
In het verleden was het zo
dat ik in deze races bij wijze
van spreken niet voor het
donker binnen was, maar
dat lukte met deze auto be
ter. Met Pinksteren willen we
de zaken beter voor elkaar
hebben”, aldus Lammers na
afloop.

Overig programma Paasraces

De 25.000 toeschouwers op paasmaandag zagen een aantal
boeiende races en konden na afloop tevreden huiswaarts

keren. De European GT4 was het hoofdgerecht, maar de bijgerechten waren absoluut net zo smakelijk. In een zonovergoten weekend barstte het van de spannende races.

Veel publiek in de Zandvoortse duinen | Foto’s: Chris Schotanus

In de Dutch Renault Clio had
Sebastiaan Bleekemolen in
de lange race de beste pa
pieren, maar na afloop bleek
dat de Haarlemse coureur
toch te kort in de pits had
gestaan, waardoor de over
winning naar de jonge Max
Braams ging. In de twee
de race kon het team van
Bleekemolen wel de vlag in
top hijsen. Titelverdediger
Addie van de Ven kende een
goede start en wist na een
foutje van debutant Marcel
Dekker te profiteren.

Net als Simon Knap had
den ook Duncan Huisman
en Ricardo van der Ende een
lekke voorband. Het was voor
het team van Ekris Racing
team Holland toch al een
zuur weekend, omdat ook
Pieter Christiaan van Oranje
averij opliep. Zijn broer
Bernhard kon de opgelopen
achterstand niet meer recht
trekken.

Jan Lammers

Start van de hoofdrace van de European GT4 | Foto’s: Chris Schotanus

De Aerdenhouter liep met de
Corvette in de slotfase rap
in op D’Aste, die op dat mo
ment ook nog te maken had
met Zaankanter Simon Knap

de Tarzanbocht had kunnen
pakken”, aldus Bleekemolen
na afloop.

Het team van Zandvoorter
Dillon Koster kende een niet
zo vrolijk weekend. Hoewel
het eerste optreden van de
butant Niels Langeveld in de
eerste race nog hoopgevend
was, moest de Sassenheimer
opgeven in de tweede race.
Marcel Duits had ruzie met
een brandstofslangetje wat
niet goed functioneerde en
reed een verloren weekend.

Marc Koster de primeur om
de eerste race te winnen.
Koster klom van de vijfde plek
op naar een tweede plaats,
waarop Bertus Sanders het
afmaakte. Tweede werd
Kelvin Snoeks en derde Junior
Strous. Dezelfde Strous won
de tweede race. “Ik spaarde
mijn banden en wist daarom
dat ik in de tweede race een
betere kans had dan de an
deren”, aldus Strous. Dit keer
moest het duo Sanders en
Koster het hoofd wel bui
gen. Sanders reed sterk, maar
Koster had iets meer moeite
en kon de druk van Strous
niet aan en kwam als tweede
aan. Kelvin Snoeks werd ach
ter Sanders en Koster derde.

Swift Cup

In de Formido Swift Cup was
de broer van Kelvin Snoeks,

Radical SR3

In de nieuwe Radical SR3 klas
se hadden Bertus Sanders en

Spektakel in de Formule Ford klasse

Sven, heer en meester.
Snoeks won de beide races.

Formule Ford

De Formule Ford kende drie
verschillende winnaars. Eerst
was het oudgediende Michel
Florie, daarna was het Steijn
Schothorst die revanche
nam op zijn straf in de eerste
race en als laatste was het
Bas Schouten die de winst
pakte in de derde race.

DTM

De volgende race op het
Circuit Park Zandvoort is di
rect een groot evenement.
In het weekend van 13, 14 en
15 mei komt de DTM naar
de badplaats. In het DTM
rijdersveld verschijnt ook de
Nederlander Renger van der
Zande aan de start, in een
Mercedes.

Kampioen Phil Bastiaans schiet de bandenstapels in

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:
Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Banana Moon
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Rigolo
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenarts Dekker

Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Etos Zandvoort
Hema Zandvoort
La Bonbonnière
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Riche aan Zee
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Valk Glas in lood studio
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
Vier voor Twaalf
Weight Watchers
Netherlands B.V.
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

5

Actueel

Courant
11

De zeepkisten
waren weer
mooi en snel

6 lintjes
Burgemeester Niek Meijer

heeft vorige week donderdag en vrijdag zes Zandvoorters de versierselen

behorende bij de Koninklijke Onderscheiding Lid in
de Orde van Oranje Nassau op mogen spelden.

In het botenhuis van de
KNRM werden donderdag
ochtend Harry Faase en
Theo Bussing in het zon
netje gezet. In de avond
was het ‘prijs’ voor Rob
Vos in de Korver Sporthal.
Vrijdagochtend werden in
de raadszaal Len van den
Dungen, Marina Wassenaar
en Willem v.d. Mije eveneens
gedecoreerd. Namens de
Zandvoortse Courant allen
van harte gefeliciteerd met
de onderscheidingen!

zie verder pagina 6

De Mannetjes

Cultuur

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Saskia Laroo
komt opnieuw
naar Zandvoort

Verleden
Brand in de
Watertoren
10 jaar geleden

Sport

Win vrijkaarten
voor de DTM
met de prijsvraag

4 mei in teken
van ‘Vrijheid op straat’

Stralende en feestelijke
Koninginnedagviering

De afgelopen dodenherdenking stond in het teken van ‘Vrijheid op straat’. Bij het

Zandvoort heeft 30 april op vele terreinen genoten van

zich had verzameld, hield burgemeester Niek Meijer een indrukwekkende toespraak

willigers van de Stichting Viering Nationale Feestda-

Joods monument, waar om 12.00 uur weer een behoorlijk aantal belangstellenden
over dat thema. Hein Schrama declameerde een schitterend, zelfgeschreven gedicht

dat merkbaar diepe indruk maakte op de toehoorders. Ook werd, na de kranslegging,
een minuut stilte in acht genomen.

plaats voor de Zandvoortse
veteranen, samengesteld.

Een delegatie van de Nicolaasschool heeft zojuist een krans gelegd

Ook voor de herdenkings
dienst om 19.00 uur in de
Protestantse kerk was veel
belangstelling. Twee leerlin
gen van de Nicolaasschool,
een van de Duinroosschool
en mevrouw J.C. de Vries de
clameerden gedichten. Het

Moederdag

Zandvoorts Mannenkoor
bracht twee aansprekende
liederen ten gehore en de
burgemeester sprak op
nieuw over ‘Vrijheid op
straat’ en dat dit een groot
goed is. Na het afsluiten met
het Wilhelmus was de dienst
ten einde en werd de Stille
Tocht, met een duidelijke

Op de kruising Van Lennep
weg/Linnaeusstraat had
zich al een grote groep be
langstellenden verzameld
toen de Stille Tocht bij het
Herd enkingsm onument
aankwam. Aldaar werden de
twee minuten stilte in acht
genomen, die ook werkelijk
oorverdovend stil waren. Na
de ‘Last post’ van trompet
ters van de Damiate band
en de officiële kranslegging,
sloot opnieuw het gezon
gen Wilhelmus het officiële
gedeelte af, waarna de be
langstellenden nog in defilé
langs het monument liepen,
ieder met zijn eigen gedach
ten. Het was een waardige
herdenking.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Het mooiste
MOEDERDAG-KADO
vind je natuurlijk
bij SEA OPTIEK!!!
‘Eigenlijk verdienen
de moeders elk
jaar een lintje’
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023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

KO RTI N G S B O N

SEA optiek,
zichtbaar beter!

Circus Rigolo Fantâsia

www.seaoptiek.com

Alleen geldig voor de familievoorstellingen
op 11, 14 en 15 mei. Deze uitgeknipte bon geeft
recht op € 1 korting voor 1 persoon.

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

een zeer plezierig verlopen Koninginnedag. De vele vrij-

gen Zandvoort, die gedurende de hele dag zich enorm

hebben ingezet, waren al vroeg op pad om 20 taarten,
aangeboden door Bruna Balkenende, te bezorgen bij de
'vroege vlaggers'.

Om half tien lieten 18 meis
jes van Turnvereniging OSS
in de leeftijd van 7 tot en
met 15 jaar een spetteren
de demonstratie zien. In
hun fraaie turnpakjes en
met oranje strikjes in het
haar gaven de jonge turn
sters blijk van hun talent
met het tonen van radsla
gen, flikflaks, handstand
en hoge boksprongen. Een
compliment, ook voor de
choreografie, is zeker op zijn

plaats. De officiële opening
vanaf het bordes van het
raadhuis werd verricht door
Harry Lemmens, de voorzit
ter van de stichting, waar
bij vlaggen werden gehesen
door leden van de scouting
en twee coupletten van het
Wilhelmus werden gezon
gen door het inmiddels toe
gestroomde publiek.

vervolg op pagina 5
Zndv

Nieuw:

Nieuw! Een gezond en heerlijk
brood: Slimmm! Tegen inlevering
van deze (ingevulde) advertentie
krijgt u een speciale editie van dit
brood gratis!
Naam*

Voorletter(s)*

E-mailadres

Postcode*

Dhr/Mw

Ik vind het goed dat Van Vessem & Le Patichou mij per e-mail op de hoogte houdt van nieuwe producten en
aanbiedingen en dat ik hun nieuwsbrief met waardebon krijg toegestuurd.
* verplicht invullen
Slechts één bon per klant, bon geldig t/m 14-5-2011.
Voor winkeladressen zie: www.vvlp.nl

Nieuwe vergaderstructuur raad
aangenomen en daarom geen
openbare vergaderingen op 10 en 11 mei.
Kijk op pagina 22

Parkeerterrein De Zuid
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waterstanden
Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een
unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,
trouwen, recepties, en andere feesten.
Voor reserveringen bel

023 - 571 57 07

familieberichten

Belangrijk is niet
de weg, die je gaat,
maar het spoor dat je achterlaat

Bedroefd, maar dankbaar voor alle goede zorgen die wij van
haar mochten ontvangen, delen wij u mede dat in haar slaap is
overleden

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een lijden bespaard
is gebleven, is onverwacht van ons heengegaan
onze lieve vader, pake en oerpake

Wilhelmina Martina van der Meij – Vork
~ Mien ~

www.clubnautique.nl

Roel

weduwnaar van Adriana Dijkstra - van Vliet

weduwe van Jan van der Meij
Uithoorn,
15 februari 1921
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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

Zandvoort,
1 mei 2011

Jos en Ivonne
Raymond en Eveline
Kirsten
Carla en Wil
Oda en Bert
Juul, Peer
Ria en Cees
Sara
Correspondentieadres:
Familie Kruijff - van der Meij
Leeuwerikkenstraat 14 F 2
2042 CS Zandvoort
Ma is thuis, Huis in de Duinen, H. Heijermansweg 23 flat
1 te Zandvoort, alwaar gelegenheid is om afscheid van haar
te nemen op donderdag 5 mei van 19.30 tot 20.30 uur.
De gezongen uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 9 mei
om 10.15 uur in parochiekerk H.H. Antonius en Paulus,
Sparrenlaan 9 te Aerdenhout.

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

2

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Hoofddorp,
29 april 2011
Geert en Els
Natasha en Michiel
		 Boris en Katja
Maarten en Inge †
Willem en Ingrid

Henk en Carla
Henk en Birgit
Aimée
Marcel (in liefdevolle herinnering)

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Opsterland,
5 april 1921

Zij heeft eindelijk de rust gevonden, waarnaar zij verlangde.

De crematieplechtigheid zal aansluitend plaatsvinden om 12.00
uur in de aula van crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis-Velsen.

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Roelof Dijkstra

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op donderdag 5 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur in het
Uitvaartcentrum aan de Tollenstraat te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
vrijdag 6 mei om 10.45 uur in het crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst aldaar 10.30 uur.
Vertrek vanaf de Linnaeusstraat 9a om 9.40 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers.

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden.
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.
Intens verdrietig, en vol bewondering voor de wijze
waarop zij met haar ziekte is omgegaan, geven wij u
kennis van het overlijden van mijn lieve partner,
schoonzus en onze tante

Wilhelmina Alida Lasschuit
-Wil-

Tot onze grote schrik is plotseling
op zondagmorgen 1 mei onze vrijwilligster

* Haarlem
23 november 1953

Willem den Os
Xara
Xena

Marianne Ruiter

Ans en Frans
Danny en Carmela
Priscilla, Charissa
Mariska en Danny
Rosita

overleden.

Zij was 10 jaar lid van de sociale
groep (‘Welfare’) van het
Nederlandse Rode Kruis afdeling Zandvoort.
Wij wensen de kinderen, familie en bekenden
heel veel sterkte met dit grote verlies.
Marianne, je blijft altijd in ons hart en we
zullen je heel erg missen op de maandagmiddag
in het Rode Kruisgebouw.

† Zandvoort
28 april 2011

Ilona en Marcel
Thijs
Onze speciale dank gaat uit naar huisarts van Bergen,
huisarts in opleiding Anne, oncoloog Betsie en
verpleegkundigen, het ziekenhuispersoneel van de
longafdeling 3.8 en specialist M. Sulzer.
Pieter Paapstraat 13
2041 EC Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
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Voor de overweldigende blijken van medeleven, de
bloemen, kaarten en bezoek tijdens het ziekbed en na
het overlijden van onze allerliefste

De rechtbank in Haarlem heeft Masood A. (39) conform de
eis veroordeeld tot vijftien jaar gevangenis voor de poging
tot moord op zijn ex-vrouw, een medewerkster van de ge-

Bert ‘Leico’

meente Zandvoort, en poging tot zware mishandeling van

willen wij U langs deze weg onze hartelijke
dank betuigen.
Het geeft ons troost dat hij bij zoveel mensen zo geliefd was.

Maaike,
kinderen en
kleinkinderen
Zandvoort, mei 2011
Fam. Leijenhorst
Hogeweg 56F10
2042 GJ Zandvoort

kerkdiensten -

Vijftien jaar voor poging bijlmoord

a.s. zondag

Komende vrijdag
Taizé-dienst
19.30 uur Agatha kerk
Werkgroep Lokale Raad van Kerken

haar vriendin. Dat gebeurde in onze woonplaats op 18 oktober van het vorige jaar. Hij verwondde de beide vrouwen
met een hakbijl.
Een half jaar voor de misda
den was hij in kennis gesteld
dat zijn gezin in Zandvoort
woonde en dat zijn kinderen
hier op school zaten. Hij ging
met enige regelmaat in het
geheim bij het schoolplein
naar de kinderen kijken, met
wie hij al jaren geen contact
meer had. Op de fatale ok
toberdag reed A. vanuit zijn

woonplaats Horst (L) naar
Zandvoort, wachtte zijn ex
op en begon een discus
sie over de omgangsrege
ling. Daarna liep hij terug
naar de auto, haalde de bijl
er uit en ging op haar af.
Haar vriendin wilde haar
beschermen en ontving de
eerste bijlslag op haar arm.
Beide vrouwen vielen, en A.

Het nieuwe lik-op-stukbeleid van de gemeente Zandvoort

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

pen. De samenwerking tussen de Zandvoortse gemeente,
de politie en de horecagelegenheden in het centrum lijkt

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor G. Zaal

verminderen.

in de strijd tegen horecaoverlast lijkt vruchten af te wer-

een goede zet te zijn om overlast tijdens het uitgaan te

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Info: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

De Haarlemse rechtbank
verwierp het verweer dat A.
in een opwelling handelde.
“Hij heeft met voorbedach
ten rade en met ijzige kil
heid gehandeld”, was het
oordeel van de rechter. Dat
de vrouw het overleefde
is een wonder. Volgens de
artsen die haar zestien uur
achtereen opereerden was
het kantje-boord. Zij moet
nu nog tal van operaties
ondergaan. De gevorder
de schadevergoeding van
€ 50.000 is toegewezen. De
vriendin krijgt € 2.017 als
schadevergoeding.

Overlast in de horeca neemt af
dankzij nieuw ingezette beleid

Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Mevr. drs. T.J. Koens
www.kerkzandvoort.nl

Wij zijn op zoek naar een
gezellige, nette toiletjuffrouw.
Flexibele werktijden.

bleef op het hoofd van zijn
ex inhakken.

toe. Toch waarschuwt de
burgemeester dat ze er nog
niet zijn. Vooral de commu
nicatiemiddelen behoeven
investering maar dat wil de
gemeente niet alleen be
kostigen. Het zou gaan om
mobilofoonverbindingen
tussen horeca en de politie.
De hermandad werkt met
het zogenaamde P2000
systeem en dat is wettelijk
beschermd. Er zouden dus
andere mobilofoons moe
ten komen en dat is vrij
kostbaar.

Gebiedsverboden
Contact tussen politie en horeca verloopt goed (Archief foto)

Volgens de gemeente, de
politie en zeker niet in de
laatste plaats de groep van
horecaondernemers, met
name in de Haltestraat, is
de overlast minder dan toen
het beleid afgelopen winter
van start ging. Volgens de
partijen is de sfeer tijdens de
stapuurtjes sterk verbeterd.
Dat meldde burgemeester
Niek Meijer maandagmid
dag na afloop van een bij
eenkomst met de politie en
de horeca. Volgens Meijer

was er tijdens de start van
het nieuwe beleid een forse
stijging in het aantal aan
houding te zien, maar zijn
deze cijfers inmiddels gesta
biliseerd. “Als de politie vaker
en meer op straat aanwezig
is, kunnen ze meer zien en
meer mensen aanhouden.
Dat is een teken dat het
nieuwe beleid werkt. Maar
inmiddels lijkt het iets rus
tiger op straat te zijn. Er is
minder overlast gemeld en
de sfeer is beter’’, lichtte hij

Maandagmiddag werd ook
bekend gemaakt dat een
drietal personen, die voor
grove overlast hebben ge
zorgd, een gebiedsverbod
van 28 dagen hebben ge
kregen. Een viertal anderen
heeft een laatste waarschu
wing op zak. Bij een gebieds
verbod mag de persoon in
kwestie zelfs niet naar bij
voorbeeld een supermarkt
als die in het bewuste gebied
zou liggen om boodschap
pen te doen. Voor zover be
kend zijn de personen met
gebiedsverbod en met de
laatste waarschuwing geen
Zandvoortse ingezetenen.

column

Volgens mij…
is de traditie van Moederdag al
oud. In 1644 was in Engeland
al deze speciale dag. Pas in de
19e eeuw werden de moeders
in Amerika geëerd. De moe
ders in Nederland wachten
geduldig tot 1925 voordat de
commercie er brood in zag. De
kinderen en vader moesten
moeder verrassen met bloe
men, ontbijtjes op bed en zelfs
juwelen. Mijn moeder kon ik
blij maken met een hortensia
want ontbijt op bed dat kreeg
je, volgens haar, als je ziek was.
Tegenwoordig is moeder zijn
een zwaar beroep. De mees
te vrouwen werken hard en
hebben een hectisch bestaan.
Voordat ze naar hun werk
gaan moet er veel gebeuren
en soms snap ik echt niet hoe
ze het allemaal redden. Met
de auto rijden ze van hot naar
haar en ondertussen regelen
ze met hun mobiel allerlei af
spraken. Tussendoor worden
er boodschappen gedaan en
zodra ze thuis zijn wordt de
wasmachine gevuld. Dat ging
in mijn tijdperk toch anders.
Niet dat ik een echte ‘thee
moeder’ was die steevast na
schooltijd gezellig met thee
en een koekje op haar brave
kinderen wachtte. Ook ik had
het druk, zat destijds op de
moedermavo, was actief in de
oudercommissie en regelde
van alles en nog wat. Mijn
moeder vond dat maar niks,
een vrouw moest thuis zijn
en voor haar gezin zorgen.
Tijden veranderen, dus ook
moeders.
Ik hoef niet ziek te zijn voor een
lekker ontbijtje op bed. Geen
luxe geschenk kan daar tegen
op. Twee jaar terug stond na
het lezen van mijn moederco
lumn zoonlief voor mijn bed
met een groot dienblad met
allerlei lekkernijen. Een super
verrassing! Dit jaar logeert op
8 mei mijn oudste dochter en
haar gezin bij ons dus
het wordt een drukte
van belang in de keu
ken. Dat weet ik nu al.
Croissantje, eitje, cham
pagne mmmhh!

Nel Kerkman

dankbetuiging
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Moederdag bij

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart:

driegangen menu voor € 29,50
(maandag en donderdag € 25,00)

Gerookte kipfilet met cajunkruiden
met een knoflookmayonaise
of

Voor alle moeders
na het diner een
verrassings
dessert van het huis!
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Huisgerookte zalm

met gemarineerde komkommerlinten
iii

Biefstuk Hereford

met champignonroomsaus
of

Gebakken Kabeljauwfilet
met witte wijnsaus en dille
iii

Omgekeerde Dame Blanche
Dinsdag en woensdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort

11

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.
Graag tot ziens, fam. Boom

Strandpaviljoen 9,
tel. 023-5718888,
www.dehavenvanzandvoort.nl

ZONDAG 8 MEI MOEDERDAG !!

Maak het jezelf makkelijk, verwen je
Moeder met een ontbijt op een strandbed!
Piccolo Prosecco - Ligbed met scherm
Broodje, gekookt ei - Verse croissant
Jam en boter - Jus d’orange - Yoghurt
Reserveren gewenst 023-5718888

€ 15,00

We ZIjn Weer Terug In ZanDVoorT!
Passage 12
2042 KT Zandvoort
T 023 74 33 681
info@viervoortwaalf.nl
www.viervoortwaalf.nl

Vier voor Twaalf verzorgt uw drukwerk
van ontwerp tot eindprodukt.
Wij hebben alles in eigen beheer,
dus voor u de scherpste prijzen!
Print- & Drukwerk
Inbinden & Lamineren
Vlaggen & Banners
Beletteringen, Websites
en alle soorten Textieldruk

Circus Rigolo
Fantâsia
Prominentenavond

Een heerlijk slagroomtaartje
uit eigen bakkerij € 9,95

Circusvoorstellingen

Leuk om cadeau te geven:
Onze eigen fabricaat- en
Leonidas bonbons in mooie
Moederdag verpakking
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf
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Vrijdag en zaterdag:
Aanbieding voor Moederdag

Dinsdagavond 10 mei
aanvang 20.00 uur

voor de hele familie op:
woensdag 11 mei • 15.00 uur
zaterdag 14 mei • 15.00 uur
zondag 15 mei
• 15.00 uur

Feest in de circustent!
Inlichtingen en reserveren:
06-4621 0339

vervolg - pagina 1 -Koninginnedag 2011

Drukte op de rommelmarkt

Vanaf het bordes wenste
burgemeester Niek Meijer ie
dereen een gezellige en ont
spannen dag toe. De jongste
jeugd stond inmiddels al te
trappelen van ongeduld om
de ballonnen los te mogen
laten. Door de stevige wind
gingen de meeste ballonnen
direct hoog de lucht in, maar
er bleven toch een paar in de
eerste de beste boom steken.
Het geheel werd enthousiast
begeleid door het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble
en muziekschool New Wave

en vanzelfsprekend afge
sloten met het Zandvoorts
volkslied. Als extraatje bracht
Patrick van Kessel zijn recente
loflied 'Parel aan Zee' ten ge
hore.
Uiteraard was het behoor
lijk druk op de rommelmarkt
rond de Louis Davidsstraat en
de Prinsesseweg. Het aanbod
bestond vooral uit veel speel
goed, spelletjes en boeken,
maar menigeen wist toch
nog iets leuks of aparts op
de kop te tikken.
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Vanaf 12.00 uur konden de
kinderen hun hart ophalen bij
de grote variatie in speeltoe
stellen, die per leeftijdsgroep
stonden opgesteld. Voor de
2-5 jarigen stonden in de
Haltestraat onder meer een
paddenstoel, een ballenbad en
een zweefmolen. De krokodil
met bewegende bek (6-9 jaar)
gaf veel plezier en boezemde
absoluut geen angst in. Voor
de oudere jeugd vormden met
name de klimtoren en de sur
vivalbaan een grote attractie.

Het prachtige weer met het
welkome oranjezonnetje zorg
de in het dorp eveneens voor
volle terrassen. Halverwege
de Haltestraat stond een
buitenpodium, waarop Tony
Anderson onmiddellijk het
publiek wist mee te krijgen
met zijn gezellige repertoire.
Als verrassing trad ook de
Zandvoortse Marjet van den
Brand op, de leadzangeres van
de band Helder. Kortom, het
bleef tot in de kleine uurtjes
heel gezellig in het dorp.

Plezier bij de speeltoestellen

Zeepkistenrace trekt heel veel publiek
De bijna traditionele zeepkistenrace als afsluiting van Koninginnedag heeft weer veel publiek getrokken. Het is zo
langzamerhand natuurlijk een fenomeen geworden, maar
ook het uitzonderlijke mooie weer was debet aan het

succes. Vele honderden toeschouwers hadden een plaats
rondom het parcours weten te bemachtigen.

De creaties waren weer prachtig

Organisator Arlan Berg was
dan ook een tevreden mens
toen hij na afloop de balans
opmaakte. “Vooral bij de klein
sten was het aandoenlijk te
zien hoe fanatiek ze waren.
Vaak wilden ze geen bege
leiding als ze de schans naar
beneden reden, terwijl het
toch echt een steile schans
is”, weet hij. Als de zeepkisten
naar beneden kwamen en de
bocht rond de muziektent
maakten werden ze steevast
door het in grote getalen op
gekomen publiek van harte
toegejuicht.
De juryleden en tevens spon
soren Patty Westerkamp
(Lachende Zeerover) en Kai

Wassink (KForce) mochten de
prijzen als volgt uitreiken:

Originaliteitsprijs:

1. ‘The Flying Fier’ van Vincent
van der Vliet; 2. ‘Surf Kid’ van
Tim Alessie; 3. ‘De Paarse
Koets’ van Alicia Berg/Isabelle
Dorsman

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)

Paashaas

Afsluiting Prinsesseweg

De winnaars van de Zand
voortse Courant paaspuz
zel hebben hun prijzen
gekregen danwel kunnen
ophalen. Zo ook de familie
Wassink, die een paasei van
Chocoladehuis Willemsen
had gewonnen. Eenmaal
in de winkel bleek dat de
winnares, die haar dochter
mee had genomen, ook kon
kiezen voor een gigantische
paashaas. De keuze was
snel gemaakt waardoor de
familie Wassink voorlopig
kan smullen van heel veel
heerlijke chocolade!

Zwanenleed

Uitslag Zeepkistenrace:

4 t/m 7 jaar: 1. Alicia Berg/
Isabelle Dorsman (17.93 sec.);
2. Lars van Loon (22.30); 3. Lisa
van Loon (22.40).
8 t/m 12 jaar: 1. Tommy Rasch/
Dylan v.d. Moot (15.23); 2. Nick
Been (16.68); 3. Jeroen, Ezra en
Bob, (16.91).
13 t/m 17 jaar: 1. Wessel Kramer
(16.17); 2. Duncan Kuiper (16.18).
18 jaar en ouder: 1. Marcel
(17.47): 2. Poekie (20.09).

POSTERTJE, POSTERTJE AAN DE WAND………
Met grote regelmaat lachen ze je tegemoet: posters waarop een jeugdfoto prijkt van een medeinwoner die 40, 60 of 100 wordt, een verdwenen poes of een of andere actie. Vastgeplakt op lichtmasten, prullenbakken, verkeersborden, meterkasten e.d. Leuk toch? Als ze daar nou enkele dagen
zouden hangen, dan hebben we daar begrip voor; hoewel het natuurlijk niet mag, kun je nog wel
de lol of het nut ervan inzien. Maar dat ze vervolgens tot in eeuwigheid vergeeld, verkreukeld of
aan flarden gescheurd het straatbeeld moeten blijven vervuilen is natuurlijk een ander verhaal.
Dus, geachte plakkers: wees zo sportief om alles wat je ophangt ook weer weg te halen.
Laat dat dan jullie aandeel zijn in het alsmaar leuker wordend project ZANDVOORT SCHOON!?

takelen van de boot, die in
eerste instantie net zo hard
weer van de kar afschoot,
terugkeren naar hun post.

Vorige week dinsdagmid
dag werd door omstanders
de hulp van de dierenam
bulance ingeroepen om een
zwaan in het Zwanenmeer
te redden. Het dier had na
melijk een vishaakje in zijn
snavel gekregen. Ook de po
litie en brandweer waren ter
plekke maar om in de buurt
van de zwaan te kunnen ko
men werd de reddingbriga
de, met boot, ingeschakeld.
De vrijwillige strandwach
ten hebben samen met de
helpers van de dierenambu
lance geprobeerd het dier
vanaf het water te vangen.
Deze poging mislukte en
omdat men ook geen haakje
meer ontdekte werd uitein
delijk de actie gestaakt. De
redders konden na het op

In verband met het aanpas
sen van de infrastructuur in
en rondom het Louis Davids
Carré, is het noodzakelijk om
een rioolpersleiding te ver
leggen in de Prinsesseweg.
De voorbereidende werk
zaamheden zijn zonder noe
menswaardige hinder voor
de weggebruikers afgewik
keld, maar voor de laat
ste fase van het werk kan
hinder niet meer worden
vermeden. Van maandag 9
tot en met vrijdag 13 mei
aanstaande gaat de aanne
mer namens de gemeente
een aansluiting omzetten
middenin de Prinsesseweg,
ter hoogte van de parkeer
plaats aan het Zwarte Veld.
De weg is hiervoor plaat
selijk helemaal afgesloten.
Doorgaand verkeer en de
buslijnen 80 en 81 zullen
gedurende deze dagen
worden omgeleid, fietsers
en voetgangers kunnen wel
over de weg.

Hoor de nachtegalen

Heeft u ze al horen zingen?
De mannelijke nachtegalen
zijn op zoek naar vrouwtjes
en zingen vooral ’s morgens
en ’s avonds het hoogste
lied. Om u te laten genie
ten van de mooist zingende
broedvogel van Nederland
organiseert het IVN ZuidKennemerland en Waternet
op woensdag 11 mei een ex
cursie in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Vertrek
om 19.30 uur bij ingang
aan de Zandvoortselaan.
Deelname is gratis, alleen
een toegangskaart is ver
plicht. Een tip, neem een
verrekijker mee. De excur
sie duurt 2 uur. Aanmelden
vooraf is niet nodig.
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De zes gedecoreerde Zandvoorters

Theo Bussing en Harry Faase

Theo Bussing (75) was vanaf 1974 tot heden vrijwilliger bij de KNRM. Hij raakte geheel door emo
ties overmand toen hij door Meijer naar de ‘koffiekamer’ van het botenhuis werd begeleid. Toen
hij weer tot bedaren kwam werden de versierselen op zijn revers gespeld. Harry Faase (58) voelde
nattigheid toen hij in de week voorafgaande aan de decoratie gevraagd werd om donderdag
ochtend aanwezig te zijn, terwijl er geen oefening gepland stond. Faase is vanaf 1990 tot heden
vrijwilliger bij de KNRM de fantastische vrijwilligersorganisatie die reeds vele mensenlevens heeft
gered. Zowel Bussing als Faase hebben ieder een belangrijke bijdrage geleverd aan de plaatselijke
KNRM-organisatie. Zij zijn diverse keren in actie gekomen om mensen die in nood verkeren, in
veiligheid te brengen. Ze werden voorgedragen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau door het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Len van den Dungen

Len van den Dungen had ook helemaal niets
in de gaten. In de week voorafgaande aan de
decoratie was zij nog op het raadhuis waar
zij, in haar functie als secretaris van het vrou
wenkoor Malle Babbe, de locatie voor het koor
besprak voor de op handen zijnde feestelijkhe
den van afgelopen vrijdag. Ze stond dan ook
op haar normale plaats in het koor toen de
familie in de raadszaal binnenkwam. Totaal
verbouwereerd werd zij door de burgemeester
uitgenodigd om naar voren te komen. Vanaf
1982 is Len van den Dungen betrokken bij het
vrouwenkoor Malle Babbe. Eerst als koorlid en
later als bestuurslid/secretaris. Zij is de steun
en toeverlaat van koor en dirigent; deskundig,
oog voor detail, met veel toewijding. Het vrou
wenkoor kreeg nationale en internationale
bekendheid door de vertolking van de stem
menorkestmuziek ‘Song of Survival’. Len van
den Dungen werd voorgedragen als Lid in de
Orde van Oranje Nassau door het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.
6

Willem van der Mije

Willem van der Mije werd met de smoes dat
een familielid in ondertrouw ging naar het
raadhuis gelokt. Hij vroeg zich wel af waarom
hij door zijn echtgenote gedwongen werd
om zijn kostuum aan te trekken. “Dat doe je
toch niet voor een ondertrouw”, was zijn re
denatie. Willem van der Mije is sinds 1971 op
verschillende gebieden actief (geweest) als
vrijwilliger. Op zeer divers terrein heeft hij
zijn vrijwilligerswerk gedaan. Zo was hij lid
van ZRB, het Rode Kruis, de vrijwillige brand
weer, in diverse functies bij de Scouting Stella
Maris, jeugdleider en sportverzorger bij de
voetbal, de intocht van Sinterklaas en ver
zorgde hij om niet maaltijden op scholen.
Voor het gehele scala van zijn vrijwilligers
werk werd Willem van der Mije benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.

Rob Vos

Rob Vos (67) werd donderdagavond uit de
sporthal geplukt waar hij zijn wekelijkse avond
badminton uitoefende. Zijn familie en vrienden
waren allemaal al in het Sportcafé verzameld
toen Meijer hem uit de zaal plukte. Dit jaar is
het 35 jaar dat Rob Vos zich inzet als penning
meester bij de Zandvoortse Reddingsbrigade.
In de periode van 1987-1999 heeft hij ook nog
vrijwilligerswerk gedaan bij de overkoepelen
de Bond van Reddingsbrigades in Nederland.
Hij werd voorgedragen tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau, door het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu.

Marina Wassenaar

Last but not least kreeg Marina Wassenaar
een ‘lintje’. Zij werd in haar functie als lid van
het 4 mei-comité door Minke v.d. Meulen mee
genomen naar het raadhuis voor een bespre
king voor de komende herdenkingen. Marina
Wassenaar was vanaf de oprichting in 1976
nauw betrokken bij en lid van de Oecumenische
Raad van Kerken in Zandvoort. Naast bestuur
lijke functies bezocht zij bewoners van Nieuw
Unicum, zieken en ouderen in Zandvoort en
Bentveld. Daarnaast zet zij zich in voor het 4
mei-comité en verricht ze veel werk voor de
Agathakerk. Door de jaren heen heeft ze veel
initiatieven ontplooid voor de Rekreade, de ont
moetingsdagen voor ouderen, de zomerexposi
ties in de Agathakerk en levensbeschouwelijke
zorg in de zorginstellingen. Marina Wassenaar
werd benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau, uitgereikt door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.
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Zandvoortse leerlingen herdenken gevallenen
In 1985 is het project ‘Adopteer een monument’ landelijk opgezet door de stichting Februari 1941, met als doel om leerlingen vertrouwd te maken met de ontstaansgeschiedenis
van een oorlogs- en verzetsmonument. Aan de hand daarvan kunnen ze leren begrijpen

waarom er in de Tweede Wereldoorlog en zelfs nog vandaag mensen bereid zijn hun leven
te geven voor de vrijheid.

Leerlingen van de Hannie Schaft bezoeken de Erebegraafplaats in Bloemendaal | Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

Ook in Zandvoort hebben
de basisscholen gedenk
monumenten geadopteerd.
Die worden door de hoogste
groepen vlak voor de meiva

kantie bezocht en er worden
bloemen bij de gedenktekens
neergelegd. De schoolkin
deren zijn verantwoorde
lijk voor het monument en
houden onder andere in de
gaten of het monument niet

beschadigd raakt.
Vorige week bezochten de
leerlingen van de Hannie
Schaftschool, onder begelei
ding van boswachter Coen
Oostrom, in het Kraansvlak

de fusilladeplaats waar 26
verzetsstrijders, waaronder
Hannie Schaft de dood von
den, in een massagraf lagen
begraven. Later zijn ze herbe
graven op de Erebegraafplaats
in Bloemend aal. Ook deze
plaats bezochten de leerlin
gen, waar de heer S. v.d. Meer
hen nog meer informatie gaf
over Hannie Schaft.
De Nicolaasschool heeft het
Verz etsmonument op de
hoek van de Van Lenn ep
weg/Linnaeusstraat geadop
teerd, dat op 4 mei tijdens
de dodenherdenking be
zocht wordt. Op de plaats
in de Amsterdamse Water
leidingduinen waar in 1945
een Britse bommenwerper
neerstortte, waarbij 6 Britten
om het leven kwamen, is een
gedenksteen geplaatst. Deze
steen is door OBS de Duin
roos geadopteerd en ook
deze leerlingen bezoeken elk
jaar het monument. Zo wordt
de zwarte bladzijde uit de ge
schiedenis doorgegeven en
blijft het voor de toekomst
bewaard.

Parkeren betalen via GSM

Open dag KNRM

Betalen voor een parkeerplaats via de mobiele telefoon is

Komende zaterdag bestaat er weer de gelegenheid om

vanaf vandaag in Zandvoort via twee aanbieders mogelijk.
Naast het twee jaar geleden in Zandvoort geïntroduceerde
Yellow Brick is nu ook parkeren via de GSM mogelijk.
Park-line, voor de zakelijke
parkeerder en Parkmobile
voor de particulier maken
dit mogelijk. De gebruikers
van beide systemen star
ten en stoppen hun par
keeracties eenvoudig via de
mobiele telefoon. Bij aan
komst geeft de parkeerder
het zonenummer, dat op
de parkeerautomaat is te
vinden, door aan Park-line
of Parkmobile. Dit kan door
te bellen, sms’en, via mobiel
internet of met de apps
voor iPhone en Androïd.
Parkeercontroleurs toetsen
bij controle het nummer
bord in en krijgen direct
een melding dat het be
treffende voertuig via deze

dienst geacht wordt te heb
ben betaald. Bij terugkomst
meldt de automobilist zich
op dezelfde wijze weer een
voudig af. Aan het eind van
de maand worden de par
keerkosten via automatisch
incasso of creditcard geïn
casseerd.
Om gebruik te maken van
dit systeem is een een
malige aanmelding nood
zakelijk. Dit kan snel en
eenvoudig via de volgende
websites: www.park-line.nl
(voor de zakelijke parkeerder
die regelmatig moet parke
ren) en via www.parkmo
bile.nl (voor de particuliere,
incidentele parkeerder).

met de Zandvoortse ‘redboot’, de Annie Poulisse, mee

te varen. Want dan vindt de open dag plaats van station
Zandvoort van de in middels 186-jarige reddingmaatschappij, de KNRM. Vanaf 10.00 uur kunt u zich op het

strand melden voor een tochtje met deze zeer snelle en
uiterst wendbare boot.

Uiteraard is een tochtje
maken met de Annie Pou
liss e niet het enige wat
op de agenda van sta
tion Zandvoort staat. In
het botenhuis aan de
Thorbeckestraat zijn inte
ressante zaken te bezichti
gen zoals een fotowand met
foto’s en er zullen enkele vi
deo’s worden getoond. Bij
een stand kunt u eventueel
zaken aangaande de KNRM
aanschaffen.

Redder aan de wal

Ook bestaat er de moge

lijkheid om ‘Redder aan de
wal’, oftewel donateur, te
worden. De Zandvoortse
tak van de KNRM heeft in
het verleden veel mensen
in nood uit de Noordzee
gehaald en nog steeds
staan de vrijwilligers klaar
om hun leven te wagen
voor mensen in nood. Het
is dan ook een groot goed
om deze mensen te steu
nen door middel van het
lidmaatschap van ‘Redder
aan de wal’. Zaterdag is het
er de gelegenheid voor bij
uitstek!

Het inlooppunt van
Pluspunt weer van start
De gezellige koffieochtend van het inlooppunt is tot opluchting van vele vaste bezoekers weer van start gegaan.
Tijdelijk wordt er gebruik gemaakt van de ontmoetingsruimte van de Agatha kerk.

Er kan weer gezellig bijgekletst worden

Het is nu bijna 14 jaar gele
den dat vrijwilligers in het
Gemeenschapshuis start
ten met een wekelijkse kof
fieochtend voor senioren,
waarbij het contact met
anderen centraal staat. Een
paar jaar geleden verhuisde
men naar de bibliotheek,
maar toen deze naar het
LDC verhuisde, moest men
naarstig op zoek naar een
vervangende plek. Dat was
niet zo eenvoudig, want
men moet rekening hou
den met de toegankelijk
heid, ook voor mensen die
niet goed ter been zijn en
rolstoelers. Mevr. Rudolphus
heeft de vaste mensen
steeds telefonisch op de
hoogte gehouden van de
vorderingen. Omdat er nog
overleg is met de gemeente
over het LDC, werd gezocht
naar een andere (tijdelijke)
plek. Gelukkig kwam men
op het idee om het aan het
parochiebestuur van de
Agathakerk voor te leggen

en daar werd positief op ge
reageerd.
Als vanouds stonden de
vrijwilligsters van Pluspunt
weer paraat om de men
sen te verwelkomen en van
koffie met wat lekkers te
voorzien. Alle aanwezigen
waren laaiend enthousiast
dat ze weer met hun ‘maat
jes’ konden kletsen. Door de
jaren heen zijn er wat vaste
groepjes ontstaan, maar er
is een verplichte roulatie,
zodat er ook contact is met
anderen.
Wilt u ook eens langsgaan?
Dat kan elke woensdag
van 10.00 uur tot 12.00
uur in de Agathakerk aan
de Grote Krocht. De kosten
voor 2 kopjes koffie of thee
met wat lekkers erbij zijn
€ 2. Eventueel kunt u ge
bruik maken van de belbus.
Daarvoor kunt u zich aan
melden via de Plusdienst,
tel. 023-5717373.

Alzheimer café
Voor veel mantelzorgers is
het een moeilijke vraag: hoe
moet je bij mensen met de
mentie reageren op bewerin
gen die niet kloppen? Moet
je altijd de waarheid zeg
gen, of mag een leugentje
om bestwil? Dit onderwerp

staat centraal in Alzheimer
Café Zandvoort waar een
deskundige toelichting geeft
en waar bezoekers vragen
kunnen stellen. Woensdag 11
mei staat bij ‘Ook Zandvoort’,
steunpunt voor heel Zand
voort, Flemingstraat 55.
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Nomineer je winkel voor
de leukste prijs van Nederland!
►►►

www.ikwerkbijdeleukstewinkel.nl ◄◄◄

Als eerste het laatste
ondernemersnieuws

van Zandvoort!
Ontvang het via
onze nieuwsbrief.

Haltestraat open of dicht?

Onroerend Zaakbelasting Zandvoort het laagst

Parkeerterrein De Zuid voor DTM open

Afgelopen paasweekend heeft gemeente Zandvoort bij wijze van proef
de Haltestraat afgesloten voor verkeer.
Dit om de gezelligheid en veiligheid
van de Zandvoortse horeca te bevorderen. Gezellig, omdat er veel ruimte
is voor terrassen en veilig omdat je niet
zo makkelijk vanuit het café onder een
auto loopt.

De Onroerend Zaakbelasting
in de gemeente Zandvoort is
het laagste van de hele regio.
Dat maakte de Kamer van
Koophandel (KvK) afgelopen
maandag bekend. Uiteraard
is wethouder Financiën, Gert
Toonen, zeer in zijn sas met
de uitkomst van het onderzoek van de KvK.

Met ingang van uiterlijk 13 mei is Parkeerterrein de Zuid in
Zandvoort in zijn geheel open voor publiek. Eind deze week wordt
begonnen met testen. De afgelopen periode kon er geparkeerd
worden op het Friedhoffplein en het gedeelte van Parkeerterrein
de Zuid langs de Brederodestraat. Dit gaat middels parkeermeters. Sinds januari van dit jaar heeft de gemeente Zandvoort het
beheer van parkeerterrein overgenomen. De afgelopen periode
is de gemeente bezig geweest om het parkeerterrein gebruiksklaar te maken voor het komende zomerseizoen. Dat bleek
achteraf meer voeten in de aarde dan van tevoren was gedacht.

Toonen in een interview met de KvK: “Deze belasting levert algemene middelen op waarmee allerlei uitgaven worden gedaan.
Bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte, de aanleg en
het onderhoud van de wegen binnen de gemeente, de parkeerterreinen en bepaalde sociaal/culturele activiteiten worden ermee
bekostigd. Zandvoort verhoogd alleen met een inflatiecorrectie,
tenzij nieuw beleid een verhoging rechtvaardigt. De Zandvoortse
gemeenteraad zag tot op heden nog geen reden om de OZB
meer dan met de inflatiecorrectie te verhogen. Landelijk toont
de verhoging een stijging van circa 3%, in Zandvoort is dat niet
meer dan 1,75%.” In Zandvoort betaald een middelgroot bedrijf
aan OZB € 1.203. Haarlemmermeer vordert, als hoogste in onze
regio, niet minder dan € 2.783 voor dezelfde ruimte.

Wethouder Sandbergen kan de verontruste reacties van ondernemers en strandpachters begrijpen. “Ik heb de afgelopen week
diverse signalen gekregen en deze hebben wij direct opgepakt.
Onder andere over het schoonhouden van het terrein, daar is
inmiddels gehoor aan gegeven.”

Nu is de gemeente erg benieuwd wat
inwoners en ondernemers vinden van
het afsluiten van de Haltestraat. Gaan
er stemmen op om bij ieder evenement
de Haltestraat af te sluiten of kiest men
liever voor een andere optie? Vul nu
de enquête in en laat ons uw mening
weten. De enquête kunt u vinden op de
website van Zandvoort in Bedrijf.nl of de
Gemeente Zandvoort.

www.zandvoortinbedrijf.nl

Heeft u zand in de ogen,
of daadwerkelijk oogproblemen??

LuteïneMax is de oplossing!!
Zéér sterke formule,
slechts 1 maal daags
Volledig natuurlijk
en vegi-caps.
100 capsules € 19,95

Residence Cocarde
Zandvoort – Hogeweg 34

OPEN HUIS ZATERDAG 14 MEI
VAN 12.00-14.00 UUR
- Appartement A6 118 m², balkon
op zuid ca 10 m².
- Koopsom € 439.000 v.o.n.
- Privé parkeerplaats € 30.000 v.o.n.
- Oplevering reeds geschiedt.
- Tevens nog mogelijkheid tot eigen
keuze tegels en sanitair.

Tegen inlevering
van deze advertentie
aan de kraam:

100 capsules € 14,95

Venavo:

Natuurvoeding, kruiden, thee en voedingssupplementen.
Elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
P.s. ook met "slecht" weer staan wij er!!
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Contact: Remo De Biase Architecten Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort T: 023 5714165 E: info@debiase.nl
Cense & van Lingen O.G. Jhr. P.N.Q. v. Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort: T: 023-571 57 15 W: www.cvl.nu

Lintjesregen bij Pluspunt
Niet de lintjes namens de koningin maar lintjes voor de Kroonjaarvrijwilligers bij Pluspunt met respectievelijk vijf, tien en zelfs vijftien jaar trouwe inzet, werden vorige week
feestelijk in het gebouw van Pluspunt in Nieuw Noord uitgedeeld.
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Politiek verslag

Commissie Projecten & Thema’s, d.d 27 april

Nieuwe prestatieafspraken met De Key
Vorige week woensdag was de laatste vergadering in de oude vergaderstructuur van het

Zandvoortse politieke bestel. Voortaan wordt een geheel nieuwe weg bewandeld om te

komen tot besluitvorming. Op de agenda van deze laatste vergadering was tijd ingeruimd
voor een belangrijke voortgangsrapportage: de prestatieafspraken met woonstichting De
Key en hoe nu verder te gaan.

Lintjesregen bij Pluspunt voor 19 vrijwilligers

Bij Pluspunt Zandvoort lopen
ongeveer 200 vrijwilligers
rond. Daaronder zijn er velen
met een hele lange staat van
dienst. Vrijdag werden dege
ne die vijf, tien of vijftien jaar
hun diensten beschikbaar
stelden, gehuldigd. Helaas
konden niet alle 19 personen
aanwezig zijn.
Wethouder Gert Toonen
haalde nog maar eens aan
hoe belangrijk vrijwilligers
zijn. “Vrijwilligers zijn de
smeerolie in de samenleving,
anders staat de samenleving

stil. In het jaar van de vrijwil
liger is dat zeker een aan
dachtspunt.” In samenwer
king met Pluspuntdirecteur
Albert Rechterschot sneed
Toonen vervolgens de taart
aan die voor deze gelegen
heid was gemaakt. Dorpsomroeper Gerard Kuijper
kondigde elke vrijwilliger aan
en daarna werd uiteengezet
wat de inzet van de betref
fende persoon is of was. Elke
jubilerende vrijwilliger kreeg
een fraai insigne opgespeld,
kreeg een attentie, een oor
konde, een bos bloemen en

van de gemeente een fles
wijn als waardering voor
hun inzet. Zelfs op deze dag
liet een belbus chauffeur
zijn cliënt niet in de steek en
maakte na zijn huldiging tijd
voor haar vrij om haar naar
het ziekenhuis te vervoeren.
Zandvoort is blij met zijn
vrijwilligers, maar er vallen
soms mensen af en daarvoor
moeten plaatsvervangers
worden gevonden. Als u wilt
meehelpen, kunt u gerust
eens contact opnemen met
de Plusdienst, tel. 5717373.

Feestelijke vrijwilligersmarkt
Zaterdagmiddag 14 mei wordt het Raadhuisplein omgetoverd in een vrijwilligersmarkt. Dit ter introductie van een
vacaturewebsite ‘VIP-Zandvoort’ die speciaal op Zandvoort

gericht is om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk op elkaar af te stemmen. De website is opgezet en wordt beheerd
door Pluspunt Zandvoort in opdracht van de gemeente.
De vrijwilligersmarkt vindt
plaats van 12.00 tot 15.00
uur. Om 13.30 uur zal wet
houder Gert Toonen de virtu
ele vacaturebank officieel in
gebruikstellen. Op de markt
promoten Zandvoortse vrij
willigersorganisaties hun ver
eniging. De kramen worden
geplaatst rond het promo
circus, dat onder andere een
tot DJ-station omgebouwde
brandweerwagen, een party
tent met podium, een spring
kussen en een Surinaams
doeltje (sutu) omvat. Om de
belangrijkheid van deze nieu
we stap in het vrijwilligers
beleid te onderstrepen zal de

Promotour, die de Vereniging
Nederlandse Gemeenten in
het kader van het Europese
jaar van de vrijwilliger heeft
georganiseerd, die middag op
het Raadhuisplein aanwezig
zijn.

VIP

Het Vrijwilligers Informatie
Punt (VIP) Zandvoort wil het
zowel organisaties als men
sen die vrijwilligerswerk zoe
ken, gemakkelijker maken el
kaar te vinden. Organisaties
kunnen hun vacatures in de
vacaturebank plaatsen en wie
vrijwilligerswerk zoekt kan op
de site kijken of er iets van zijn

of haar gading is. Ook kan men
via Twitter op de hoogte wor
den gehouden van nieuwe va
catures. Op de website komt
onder meer ook informatie
over het vrijwilligersbeleid
van Zandvoort, verzekering en
over vrijwilligerswerk en soci
ale wetgeving. Er staan foto’s
en verhalen op van vrijwilli
gers, die vertellen over hun er
varingen. Op 14 mei is de web
site, tijdens de presentatie op
het Raadhuisplein, te zien in
het internetcafé van Sheila’s
Broodjes, Gasthuisplein 9.
Dus hebt u een uurtje over en
zoekt u een nieuwe uitdaging?
Kom dan ’s middags naar
de vrijwilligersinformatie
markt op het Raadhuisplein.
Inlichtingen zijn te verkrijgen
via de website: www.vipzandvoort.nl, tel. 5740330 of
e-mail: r.vanbakel@pluspunt
zandvoort.nl.

Wethouder Andor Sand
bergen meldde bij aanvang
van het agendapunt: “Een
doel van vanavond is om
de behoefte onder de leden
van de commissie te peilen
welke afspraken er moeten
worden meegenomen in de
onderhandeling naar een
nieuwe prestatieafspraak
die in 2012 moet ingaan.”
Yuri van de Bogarde, ves
tigingsmanager De Key in
Zandvoort, hield vooraf
gaande aan de discussie een
presentatie namens zijn or
ganisatie. Daarin meldde hij
onder andere dat er tot twee
keer toe een heroverweging
is geweest van de plannen
aangaande de Sophiaweg.
Deze week zal de directie
van De Key meer duidelijk
heid geven over de voort
gang van diverse projecten
binnen de prestatieafspra
ken met De Key, waaronder
ook het project ‘Sophiaweg’.
Sandbergen meldde dat het
college, in overleg met de
nieuwe bestuursvoorzitter
van De Key, heeft aange
drongen tot het doorgaan
van project Sophiaweg.

Na 2012 zal in ieder geval de
Celsiusstraat 82-182, de zo
genaamde ‘groene flat’, aan
dacht krijgen en staat er een
aantal projecten in andere
wijken op stapel. Verder ligt
het in de bedoeling dat de
duplexwoningen aan de Van
Lennepweg voor jongeren
en starters beschikbaar blij
ven en die van de Nicolaas
Beetslaan per huisnum
mer als één woning omge
bouwd zullen gaan worden.
In antwoord op een vraag
van Hans Drommel (VVD),
meldde Van de Bogarde dat
er mogelijk afscheid van een
aantal mensen binnen De
Key Zandvoort zal moeten
worden genomen. “In het
kader van een reorganisatie
binnen De Key, in verband
met financiële problemen
binnen de woningmarkt, zal
er in september meer duide
lijkheid komen over eventu
ele ontslagen in Zandvoort”,
zei hij.

Nieuwe
vergaderstructuur

Zoals de Zandvoortse Cou
rant vorige week al naar

aanleiding van de laatste
raadsvergadering ‘oude
stijl’ meldde, is er vanaf nu
een nieuw Reglement van
Orde geldig voor de politie
ke beraadslagingen. Griffier
Henk van Steveninck kreeg
de gelegenheid om tijdens
de vergadering het een en
ander te verduidelijken.
Ook legde hij uit hoe het
nieuwe Raadsnet in elkaar
steekt. “Via deze link kunt u
op de gemeentelijke web
site alles wat met de ver
gaderingen te maken heeft
volgen. Onder het motto ‘als
je het beter kan, moet je het
doen’ is er besloten om tot
de nieuwe structuur te ko
men. Het mee laten doen
aan deze beraadslagen van
de burgers is van groot be
lang en dus is hiertoe be
sloten”, zei Van Steveninck.
Met andere woorden: de
Ronde Tafel bijvoorbeeld is
bij uitstek geschikt om met
elkaar te overleggen hoe ver
we staan. Drie belangrijke
thema’s aan de ene kant:
informeren, debatteren en
besluit met aan de andere
kant de Ronde Tafel.

Zandvoort klaar voor eerste Skate Event
Komende zaterdag vind het eerste Zandvoort Skate Event

plaats op de skatebaan bij de spoorwegovergang aan de

Van Lennepweg. Tijdens dit evenement staan skateboarders, inlineskaters en BMX’ers centraal.
De jongeren gaan in bat
tles tegen elkaar strijden
in 2 voorronden zodat er
aan het einde van de dag 3
winnaars zijn die met een
leuke prijs naar huis gaan.
De organisatie heeft voor
tijdens de finale een leuke
act geboekt: de popsensatie

Exire uit Arnhem.
Organisator Roy van Buur
ingen is trots dat dit eve
nement plaats kan vinden.
Het Skate Events is volgens
hem de eerste stap naar
meer evenementen voor de
jeugd in Zandvoort en beter

jongerenwerk. Volgens de
organisator is de jeugd dol
enthousiast dat er eindelijk
iets gebeurt in de meiva
kantie. De plaats van han
deling is bij spoorovergang
aan de Van Lennepweg,
van 13.30 tot circa 17.00 uur.
Deelnemers tot 18 jaar kun
nen zich vooraf opgeven
via www.onair-events.nl of
op de dag zelf tussen 12.15
en 13.00 uur bij Roy van
Buuringen. Deelname is gra
tis maar wel op eigen risico.
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Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in: dia
betische voet*, reumatische
voet*, schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort
Lid van Pro Voet (*vergoed
door zorgverzekering)
.........................................................

Voor mama

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666
of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................

Specialist voor al uw bloemwerken.

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

ZANDKORRELS

Pedicure Salon Henny
komt ook bij u thuis.
Ontharen met LHE (Light
Heat Energy). Nu beginnen,
in de zomer klaar. Aan
bieding: per flits € 2. Oksel:
normaal € 28,50 nu € 16,50.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097 of
06-31931940 of 023-5734944
.........................................................
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
.........................................................
8 mei – Moederdag
Geef een cadeaubon van
Slender You Zandvoort
Schoolstraat 3

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

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Voor een goede en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid. 06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................
Racket bespannen?
Dietrich Spanservice
Tel. 06-53618845
Oosterparkstraat 31,
Zandvoort
.........................................................
Verloren begin april:
gouden schakelarmband.
Omgeving Kerkstraat,
boulevard, Haltestraat.
Herinnering aan moeder.
Wie heeft hem gevonden?
Tel. 06-28253229
.........................................................
Tijdens paasweekend
verloren: titanium
armbandje. Lange platte
schakel met in elke
schakel klein brilliantje.
Heeft iemand hem gevon
den? Tel. 06-30450053
.........................................................
Pension in centrum
zoekt vlotte hulp voor
kamerschoonmaak etc.
Vaste baan. Info: 5719541
.........................................................
Twijfel je om je huis te koop
te zetten? Wij zoeken
een koopwoning in
Zandvoort: +130M2, tuin, 3 of
4 slaapkamers. Mail of bel:
n_rietberg@hotmail.com
of 06-29 555 556
.........................................................
L. Paap Medische hulpmiddelen, 06-51815360. o.a.:
mobiele telefoons
ouderen en slechtzienden,
aankleedhulpen,
bedtafel, siliconenen
voetbedjes, medicijndoos,
vergrootglazen/loepen
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Trouwring verloren.
Omgeving Diaconiehuis
straat/Van Ostadestraat.
Beloning voor de eerlijke
vinder. Tel. 5712672
.........................................................
Schilder heeft tijd voor
al uw werk, binnen en
buiten. Tel. 06-48335655

Te huur mooi gelegen
en goed toegankelijke
bedrijfsruimte.
Afm. 8x5 m. met grote
elektr. overhead deur.
Huurprijs € 450.
Inl. 06-53175104
.........................................................
Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop
is! Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.
.........................................................
Gevraagd:
huishoudelijke hulp
voor 1 ochtend
per week. Tel. 5717595
.........................................................
In de maand november
organiseert het Huis van
Gebed Zandvoort i.s.m. de
Levensstroom Ministries
een genezingsdienst in
Zandvoort. Meer info volgt:
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
Stoelhuur in luxe kapsalon.
Ben je een top hairstylist(e)?
En wil je meer dan een kap
pers cao? Huur dan binnen
kort een riante werkplek op
een A-locatie in Zandvoort.
josnieuw@casema.nl
.........................................................
8 mei – Moederdag
magnetische sieraden
Bij Slender You Zandvoort
Mooi, betaalbaar en goed
voor de gezondheid!
Schoolstraat 3
.........................................................
Volleybalvereniging
Sporting OSS heeft
nog 2 leden nodig om een
nieuw competitieteam
op te starten. Informatie:
06-55321807. Alleen
trainen is ook mogelijk.
.........................................................
Te huur in Noord: mooie
ruime woning met voor
tuin. Ind.: 2 slaapkamers,
woonkamer, open keu
ken, badkamer,
was/droogruimte.
Huur € 1.250 incl. g/w/l.
Inl. 06-53175104
.........................................................
Gevraagd: vakantiehulp,
voor woonwinkel in
Zandvoort. 1 à 2 dagen
per week. Info: 5718845

Zandvoortse Courant • nummer 18 • 5 mei 2011

Laatste Jazz concert van het seizoen goed bezet
Bij het laatste concert in het seizoen 2010-2011 mocht

stichting Jazz in Zandvoort zich verheugen op een respectabel aantal bezoekers. “Goed dat jullie, ondanks het mooi
weer, toch gekomen zijn”, verwelkomde voorzitter Hans
Reijmers het aanwezige publiek. Jong en oud was naar De

Krocht gekomen voor het concert van Margriet Sjoerdsma.

Margriet Sjoerdsma

door Lienke Brugman

Bijna ging het mis toen de
zangeres nog maar net haar
evenwicht wist te bewaren
op de gladde dansvloer. “Dat
deed ik expres om meer aan
dacht te krijgen”, grapte ze

vrolijk, waarna ze het trio van
Johan Clement in verwarring
bracht door een nummer uit
de speellijst spontaan te ver
wisselen. Het begeleidende
jazz trio is in de loop der ja
ren echter wel wat gewend.
Zoals gebruikelijk gingen

pianist Johan Clement, Eric
Timmermans op de con
trabas en drummer Frits
Landesbergen onder enkele
grappige opmerkingen, snel
van start.
Sjoerdsma is, ondanks haar
jonge leeftijd, nu al een
vakvrouw in hart en nieren.
Loepzuiver, jazzy en bewe
gelijk bracht ze, zonder ha
peren, haar repertoire ten
gehore. Voor de pauze zong
ze nummers uit haar twee
Cd's met als eerste song het
bekende 'But not for me'. De
nummers 'Lovin, like I love
you' en 'First look left' waren
nieuwe nummers uit haar
eerdere albums. Opvallend
hierbij was de goede timing
met haar begeleiders.
Pianist Clement, waarmee
ze afstudeerde op het Rot
terd ams Conservatorium,
begeleidde haar op zijn spe
cifieke manier: de ene keer

gevoelig, dan weer razend
snel. Na het mooi gezongen
nummer 'Talking to the sun'
was het tijd voor een korte
break. In de pauze hoorde
ik in de wandelgangen dat
haar derde Cd op 28 augus
tus wordt uitgebracht tij
dens een Gronings festival.
Na de pauze zong ze voor
haar enthousiaste publiek
wat meer bekende nummers
zoals: 'Bye, bye, blackbird',
'Love for sale', 'Nature boy',
(met een geweldige bassolo
van Timmermans), 'New
York state of mind' en het
bekende, door iedereen mee
gezongen 'What a difference
a day makes'. Een staande
ovatie was door haar terecht
verdiend! Reijmers overhan
digde de zangeres tot slot
een prachtig boeket bloe
men. In september wordt de
concertenreeks zeker weer
voortgezet. Meer informatie
is te vinden op www.jazzin
zandvoort.nl.

Informatiemiddag algemene begraafplaats
Elk jaar organiseert de algemene begraafplaats Zandvoort
in samenwerking met het Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

een informatiemiddag voor belangstellenden. Dit jaar
vindt deze unieke middag plaats op zaterdag 14 mei van
14.00 tot 17.00 uur.

De aula van de algemene begraafplaats

door Nel Kerkman

Tijdens de informatieve mid
dag wordt er extra aandacht
besteed aan de sinds 1892
opgerichte Werklieden Vere
niging Onderling Hulpbetoon
(WVOH). Deze oude vereni
ging heeft het financieel mo
gelijk gemaakt dat onlangs
15 historische gedenkmonu
menten zijn gerestaureerd.
Het doel van de vereniging

was destijds om “gelden af
te zonderen om elkaar bij te
staan in geval van ziekten en
ongelukken”. In het kader van
deze doelstelling werd onder
meer in 1947 de gezinszorg
ter hand genomen, een zorg
die later uitgebreid werd met
bejaardenzorg. Na 25 jaar
gezins- en bejaardenzorg
werd de zorgverlening over
gedragen aan de Stichting
Gezinszorg Kennemerland
Zuid. In 1975 werd door de ver

eniging het ‘Uitvaartcentrum
Onderling Hulpbetoon’ in de
Poststraat opgericht met als
doelstelling: “ten behoeve
van alle inwoners ongeacht
door welke uitvaartonder
neming men de begrafenis
of crematie laat verrichten.”
In 2004 besloot het bestuur
van WVOH dat er naast de
nieuwe aula van de algemene
begraafplaats een nieuw uit
vaartcentrum moest komen.
De door WVOH opgerichte
‘Stichting behoud mortua
rium Zandvoort’ draagt er
zorg voor dat mede mid
dels een overeenkomst met
‘Uitvaartcentrum Haarlem
en Omstreken’ hun doelstel
lingen blijven bestaan. In
haar lange bestaan biedt het
bestuur van WVOH op maat
schappelijk gebied nog steeds
financiële ondersteuning.

Programma 14 mei

Na de welkomstwoorden
van J. Janssen beheerder alg.
begraafplaats en P. v.d. Hoop,
directeur Uitvaartcentrum
Haarlem zal Dichter bij Zee

Ada Mol een gedicht voor
dragen. Daarna is om 14.30
uur onder begeleiding van
Christien v.d. Mije een rond
wandeling langs de 15 geres
taureerde gedenkmonumen
ten, bij genoeg belangstelling
is er een tweede rondleiding.
Tijdens de middag is er in de
aula orgelspel op het Johan
nesorgel te beluisteren van
Corine van Minnen. Om 15.00
uur geeft Riet van Schie in de
aula een kleine lezing over
‘Rouwverwerking: hoe ga je
daarmee om?’ Tevens staan
in de aula informatieborden
met uitleg over de symbolen
van de gerestaureerde ge
denkmonumenten. Op deze
middag wordt u gevraagd om
een toepasselijke naam te be
denken voor de begraafplaats.
De medewerkers van het uit
vaartcentrum en de begraaf
plaats zijn aanwezig om al
uw vragen te beantwoorden.
Iedereen is van 14.00 uur tot
17.00 uur welkom op deze
informatiemiddag. Adres: Al
gemene begraafplaats Zand
voort, Tollensstraat 67.

Jeugdtoneel speelt
‘Kaviaar Speciaal’
Volgende week vrijdag, 13 mei, zal de jeugdafdeling van
toneelvereniging Wim Hildering een komedie in drie bedrijven uitvoeren op de bühne van theater De Krocht. In
een paar maanden tijd hebben de 15 actrices en acteurs het
toneelstuk ‘Kaviaar Speciaal’, onder leiding van regisseur
Ed Fransen, ingestudeerd.
In de herfstmaanden heb
ben zij les gehad van een
echte toneeldocent en van
af januari is er hard gewerkt
onder leiding van Fransen
om op vrijdag 13 mei voor
u te kunnen spelen. De ko
mische stuk is geschreven
door José Frehe en Rob van
Vliet.
Stelt U zich twee families
voor: de ene kakkerig, ar
rogant en welgesteld te
genover de andere ordinair,
grof en recht voor zijn raap.
De ene familie woont in
een groot huis en de ander
heeft een verlopen friettent
genaamd: “De gevulde fri
kadel”, waar zij bij wonen.
Toch zullen deze twee ui
tersten op zeer verassende
wijze met elkaar in aanra
king komen. En wat daar
allemaal van komt is met

geen pen te beschrijven
en zult u zelf moeten gaan
aanschouwen.
Regisseur Ed Fransen heeft
met bijna dezelfde groep
als vorig jaar, er zijn twee
debutanten, laten zien wat
de jeugdafdeling van Wim
Hildering allemaal kan
en daar mogen zij als ver
eniging best trots op zijn.
Immers: Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst.
De uitvoering is op vrijdag
13 mei aanstaande in thea
ter De Krocht. De aanvang
is om 20.15 uur en de zaal
gaat om 19.30 uur open.
Er is geen voorverkoop, de
kaartjes zijn voor € 5 te
verkrijgen aan de kassa op
de avond zelf en er kunnen
geen plaatsen besproken
worden.

Saskia Laroo te gast
in Oomstee Jazz
Trompettiste Saskia Laroo heeft nauwelijks een introduc-

tie nodig. Wie heeft deze Amsterdamse nog niet zien optreden in het Zandvoortse? Aanstaande vrijdag is ze voor

de tweede keer bij Oomstee Jazz en ze introduceert daar
pianist/zanger Warren Byrd.
Door ‘kenners’ wordt zij vaak
de beste trompettiste van
Nederland genoemd. Muziek
maken en optreden, in bin
nen- en buitenland, is wat zij
het liefst doet. Laroo speelt
muziekstijlen met haar ei
gen bands of als speciale
gaste, die iedereen aanspre
ken; van jazz tot dance en
van pop tot wereldmuziek.
Vrijdag speelt ze met de
Amerikaanse pianist en zan
ger Warren Byrd met wie zij

de hele wereld bereist voor
optredens en muzikale ont
moetingen met lokale muzi
kanten. Basgitarist Maarten
Bakker en drummer Menno
Veenendaal zorgen vrijdag
voor de muzikale begelei
ding. Of het bij deze muzi
kanten blijft is nog maar de
vraag. Misschien heeft Laroo,
evenals met haar vorig op
treden nog een verrassing
in petto. Aanvang Oomstee
Jazz om 21.00 uur aan de
Zeestraat 62.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand mei voor Pashouders:

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Klaverkaas, door de wol
geverfde schapenkaas
zuiver, zacht en o zo gezond
nu 250 gram € 3,95

Asperge schotel
100 gram € 1,25

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b

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

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:

Wist u al dat wij ook
Barok artikelen verkopen?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
Relatie therapeut
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties
(partners en ouder/kind).

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting
Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Walk of Fame

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand mei:
10% korting op grastapijt
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

Herenmode
Non iron Ledûb shirts
2 for € 99,95 ook korte mouw

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag
www.walkoffameshirts.nl

www.medina-woninginrichting.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

PERSONAL TRAINING Body & Mind

1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

ZandvoortPas houders 10% korting

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
Zandkorrel plaatsen.
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Strandvoort

De Zandvoortse strandpaviljoens

Far-Out (7)

Beachclub Far-Out heeft afgelopen voorjaar een metamorfose ondergaan. Rob en Carin Petersen en hun
zoons Nick en Remco hebben werkelijk overuren gemaakt om hun droom te realiseren en bouwden een
modern en stak strandpaviljoen dat de toets der kritiek
moeiteloos kan doorstaan.

Ze staan dit seizoen voor het eerst op het Zandvoortse
strand en veranderden Far-Out in een geweldig strand
restaurant dat geheel gebaseerd is op een Spaanse sfeer
maar wel met gemoedelijke loungemuziek. Ondanks dat
de vertrouwde naam is gebleven, is het paviljoen totaal
anders geworden. De indeling, zowel binnen als buiten,
is geënt op Ibiza en de Spaanse tapaskeuken. Als het on
verwacht slecht weer zou worden, kunt u gerust binnen
plaatsnemen waar dezelfde sfeer is als buiten op de uit
gebreide lounge terrassen.

Havana aan zee (1c)

Strandtent Helder (5a)

De eigenaren van Havana aan zee, Ellen en Ken Dei-

Een droom en een idee van Robert van Kampen en Foppe Wiersma werd aan het begin van dit seizoen waar.
Zij konden hun eigen strandpaviljoen op het Zandvoortse strand realiseren. Strandtent Helder is een concept met vriendelijke bediening, een restaurant, terras,
lounge, beachbar, snackcorner en een grote feesttent
voor feesten en partijen.

num, zijn alweer aan hun 16e seizoen op het strand
begonnen. Havana aan zee staat al jaren gelijk aan ge-

zelligheid met goed eten en drinken in een geweldige
ambiance.

Ellen is duidelijk over de doelgroep: vooral 30+ en zeer
‘gay friendly’, zoals het ook onder de vorige eigenaren
al was. Maar andere gasten zijn uiteraard ook meer dan
welkom. Havana aan zee heeft met name aan de zuid
kant een uitzicht om echt van te genieten. Men waant
zich op een rustig eiland in de Caribische Zee met de
‘palmen’ en het uitzicht over een langgerekt, verlaten
strand.

Far-Out weet zich ook te profileren op de markt voor fees
ten en partijen en wat dies meer zij. Zo kan men in de open
lucht trouwen en aansluitend genieten van een feest of
een uitgebreid tapasbuffet, volledig in stijl. Maar ook voor
barbecues of een schitterend buffet bent u bij Far-Out aan
het goede adres. Op het zonneterras staan 12 zogenaamde
loungebedden die door de vriendelijke bediening continue
van drankjes en hapjes kunnen worden voorzien.

De keuken is vooral bekend om de verse vis en gerechten
met schelpdieren. Echter ook de vlees- en vegetarische
gerechten komen zeer duidelijk naar voren. Op het mo
ment van schrijven viel direct de spaghetti met vongoles
op, een delicatesse uit de categorie schelpdieren die veel
in Italië en andere landen rondom de Middellandse Zee
wordt genuttigd. Maar ook gamba’s en andere zeevruch
ten worden met liefde door de chef, en hij is een ‘echte’
(!), en zijn brigade verwerkt en door de vriendelijke en
gastvrije bediening geserveerd.

Beachclub Far-Out, paviljoen 7, tel. 5717170.
Web: www.beachclubfarout.nl

Havana aan zee, paviljoen 1c, tel. 5714321.
Web: www.havana-zandvoort.nl

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Met een knipoog naar Amsterdam, waar beide mannen
vandaan komen, kunt u genieten van bekende gerechten
met een frisse inslag, zowel voor ontbijt, lunch of diner. Met
de uitstraling van een klasse restaurant, maar met prijzen
en sfeer van een echt ouderwetse strandtent, zal het voor
iedereen hier goed vertoeven zijn, zowel in het voor- en
naseizoen als in de zomer.
Bij binnenkomst valt direct de strakke sfeer op. Mooie de
coraties, moderne tafels en stoelen en warmte, dat straalt
Helder absoluut uit. Wat nog meer opvalt zijn de gerechten
op de zeer uitnodigende kaart. Italiaans, Frans, Amerikaans,
puur Nederlands en Japans, voor een ieder wat wils derhalve.
Op de lunchkaart valt vooral het assortiment ‘Amsterdams’,
zoals de Van Dobben kroketten en het broodje met ‘Old
Amsterdam’, goed in de smaak. Strandtent Helder heeft een
capaciteit tot maximaal 500 gasten voor feesten of partijen.
Strandtent Helder, paviljoen 5a, tel. 5738220.
Web: www.strandtenthelder.nl

Gezocht: representatieve gastvrouw of gastheer
Home Holiday, gespecialiseerd in verhuur van vakantie accommodaties in Zandvoort, is
op zoek naar een flexibele gastvrije, klantvriendelijke, betrouwbare, zelfstandig werkende
gastvrouw/heer voor 10-20 uur per week. Vindt u het leuk om onze gasten hartelijk inen uit te checken en de woning te controleren en heeft u enige kennis van de Duitse en
Engelse taal? Bel dan Babette 06-57585949 of mail naar info@homeholiday.nl.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl
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Gewoon en eigenwijs
Geen moederdagmenu maar

een moederdaggerecht voor € 17,50
Naar keuze:
Kabeljauwfilet in filo deeg met witte wijn truffelsaus
of
Asperges, traditioneel met beenham en Hollandaise saus
Uitsluitend voor moeders na het diner:
gratis Hollandse aardbeien met slagroom
Voor reserveringen: 023-5718949

Alle dagen geopend!

Maandag t/m vrijdag vanaf 7.30 uur
Zaterdag en zondag vanaf 8.30 uur
Doe maar gewoon, dan doen we al gek genoeg.
Ouderwets belegde broodjes, gewoon lekker.
Gasthuisplein 9 winkel, Tel. 023-7433706
www.sheilasbroodjes-internet.nl
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Dorpsgenoten

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet
dat de redactie het met de inhoud eens is. De
redactie behoudt zich het recht voor om ingezon
den brieven in te korten en plaatsing van brieven
te weigeren.

door: Erna Meijer

Andries van Marle
Pas 46 jaar woont Andries van Marle is ons dorp, maar hij
mag toch beslist als zeer ingeburgerd beschouwd worden. Hij

is in 1938 in Kampen geboren in een gezin met zes kinderen
en waar zijn vader een tuinderij annex groentenwinkel be-

zat. Na de ULO vervulde hij zijn dienstplicht bij de beroemde

Huzaren van Boreel, waarna een reeks aan diverse studies op

het gebied van gemeentelijke administratie, financiën, militaire zaken en bijzondere wetten volgde.

Politiek heeft ook al vroeg zijn belangstelling gewekt. In eerste
instantie was hij lid van de CHU, dat later opging in het CDA.
Later koos hij voor de VVD, omdat hij moeite kreeg met het
dogma dat de politiek op de bijbel steunt. Van 1986-1990 zat
hij namens de VVD in de Zandvoortse gemeenteraad. In de
vier jaar daarna hield hij zich, naast zijn werk bij de provincie,
waarnaar hij in 1970 was vertrokken, bezig met de admini
stratie van de door vrouw Janny gedreven winkel 'Aranka'
in de Kerkstraat, overgenomen van Betty Steegman. In 1994
kwam hij opnieuw in de gemeenteraad, het jaar ook waarin
hij benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zijn werk bij de provincie stopte in 1996 en doordat de
toenmalige wethouder Rita de Jong tussentijds
wegging, kon Van Marle haar portefeuille
overnemen. In 2002 werd het tijd voor
de VUT maar stilzitten is geen optie
voor hem. Het centrum 'Welzijn
Ouderen' (nu Pluspunt) kon zijn
expertise goed gebruiken en tot
op de dag van vandaag verzorgt
hij, samen met zeven anderen,
de belastingaangiften voor ou
deren.

"Ik heb in die tijd ondermeer gewerkt in IJsselmuiden,
Hardenberg en Kampen bij de afdeling
Bevolking/Burgerlijke Stand, maar voel
de mij op een gegeven moment een
beetje vastzitten. Ik besloot toen
in 1965 te solliciteren bij de ge
meente Zandvoort. De eerste,
die ik tijdens het sollicitatiege
sprek ontmoette, was de bode
Arend van Duijn, waarna ik een
onderhoud had met secretaris
Bosman ('de topman die ik ooit
heb meegemaakt') en werd
aangenomen", vertelt Andries
Bij de KNRM is hij ruim 4,5 jaar
met veel plezier. Hij was onder
penningmeester van de lokale
tussen al getrouwd met Janny,
commissie geweest. "Een pracht
instelling met prima mensen, waar
eveneens uit Kampen afkomstig, en
veel van gevraagd wordt. Zeker qua
vader van André en Gerrit, met Johan
opleiding, oefenvaardigheid en bereid
op komst. Alle zonen wonen ook nog
Andries
heid bij nacht en ontij zich in te zetten voor
steeds in Zandvoort en de familie is inmid
van Marle
anderen. Dat vraagt zelfs in je vrije tijd om een
dels uitgebreid met vijf kleinkinderen.
bepaalde discipline, want je weet maar nooit wat ervan je
Sport is van meet af aan heel belangrijk geweest in het gezin verwacht kan worden", zegt hij. Op 26e jarige leeftijd werd
Van Marle. "Wij waren thuis al een echt sportgezin. Zo werd Van Marle al benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke
een broer van mij 3e tijdens het Nederlandse kampioenschap Stand en inmiddels heeft hij tussen de 200 en 300 huwelij
kortebaanschaatsen en een zusje kampioene op de honderd ken voltrokken, inclusief die van twee van zijn zonen.
meter. Onderling werden huiscompetities gehouden in dam
men, sjoelen en tafeltennis met aan het eind van het jaar de Hoewel hij tot volle tevredenheid in Zandvoort woont, ver
verkiezing van 'sportman van het gezin'. Andries: "Daarnaast blijven Janny en Andries sinds een paar jaar zeer regelmatig
heb ik veel voetbalwedstrijden gespeeld en deed ik ook aan in hun huis in het oosten van de Dordogne in Frankrijk. De
atletiek. In Zandvoort ben ik, om snel in te burgeren, op heerlijke tuin met onder andere vijgen-, peren-, kersen- en
nieuw begonnen met voetbal in het eerste zaterdagteam walnotenbomen zorgen ervoor dat hij ook daar altijd be
van Zandvoortmeeuwen." Schaatsen bleef eveneens een zig is met snoeien, grasmaaien en het nodige onderhoud.
grote hobby. Zo reed hij diverse toertochten uit, waaronder Prachtige fotoboeken, gemaakt door Anja van Warmerdam
in 1993 de 200 kilometer op de Weissensee, maar heeft hij en Janny, die zeer creatief is, getuigen van dit fraaie onderko
de beruchte Elfstedentocht in 1963 (“bar en boos”) niet vol men. Zandvoort mag dan qua afstand ver weg zijn, de betrok
ledig kunnen beëindigen. Voeg daarbij het per fiets in 2009 kenheid bij ons dorp blijft dagelijks. Dit interview zal hij dan
beklimmen van de Alpe d'Huez, tennissen en golfen en dan ook voor de eerste keer via de website van de Zandvoortse
kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat wij hier Courant kunnen lezen, want momenteel genieten beiden
met een bijzonder sportief man te maken hebben!
van hun verblijf in Le Verrat…..

Krant niet ontvangen?

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

LDC (1)
Met belangstelling heb ik het artikel van Remo De Biase in uw blad
gelezen, met name zijn mening over het LDC. Hoewel ik zelf weinig
kijk heb op het door hem bekritiseerde uiterlijk, sluiten zijn uitspraken wel aan op die van anderen, die het gebouw vergelijken met de
Bijlmerbajes en het daarom al gekscherend het ‘Lokale Detentie
Centrum’ hebben genoemd.
Jammer vind ik het echter dat hij niet het belangrijkste element
becommentarieert, namelijk de functionaliteit van het gebouw. Want
wie bouwt nu een gemeenschapsvoorziening voor verenigingen, vergaderingen en partijen op de eerste etage, terwijl de bar en de toiletten op de begane grond zijn? En dat is niet het enige: de verbinding
tussen die gemeenschapszaal en de benedenetage is een steile en te
smalle trap, die ongetwijfeld tot ongelukken zal leiden. Bovendien is
gebleken dat er grote problemen zijn met de geluidsisolatie en met
de luchtbehandeling, die in meerdere gevallen al tot het onwel worden
van mensen heeft geleid.
De heer De Biase vreest dat het gebouw nog 200 jaar onder onze
neuzen staat. Ik vrees dat de functie van ‘gemeenschapsvoorziening’
het nog geen 2 jaar zal uithouden. Tenzij de gemeente tot een
grondige herziening van het gebouw komt.

Wim Veldhuizen

LDC (2)
Wat was ik blij met het stuk van architect Remo over het ‘Lelijk
Droevig Centrum’. Dit hele project is zo bedroevend, de steensoort
zo niet passend in Zandvoort. Ik gym in een zaal die daarvoor niet
geschikt is. Te gladde vloer, te warm, etc. En de kerk, toch een
herkenningspunt voor een dorp, is voor velen uit het zicht verdwenen.
Het Gemeenschapshuis is inmiddels al afgebroken. Straks ook de
Watertoren? Ga lekker zo door! Het is straks alleen nog hoogbouw
wat je ziet. De kapitaalvernietiging is in volle gang.

A. Volkers-v.d. Heuvel

Bedankt!
Op 2e Paasdag ontdekten wij dat we grote problemen hadden met
de riolering. Omdat we op dat moment een pension vol gasten hadden moest er iets mee gebeuren. We hebben de gemeente gebeld
via het noodnummer en we waren blij verrast toen er na een aantal
telefoontjes iemand kwam kijken. Hij heeft voor dat moment een
oplossing bedacht zodat de gasten die dag toch gebruik konden maken
van toilet en douche. De volgende ochtend stonden er al vroeg mannen van de gemeente om de straat open te breken en het probleem
te verhelpen. We spreken onze waardering uit voor het adequate
handelen van deze gemeentelijke ambtenaren! Heren bedankt!

Michel & Tineke Vork, pension ’t Zeehuis
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Aprilzomer gaat
gewoon door in mei

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 55
023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl
Spaans, een zomercursus
Vakantie Spaans, zonder diep in te gaan op de grammatica aan
de hand van praktische voorbeelden.
11 mei – 29 juni
Woensdag 19:00 – 20:30 uur

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur

20 mei t/m 8 juli

Yoga voor (ex) kankerpatiënten.
Mensen die ziek zijn, of ziek zijn geweest zijn veel energie verloren.
Yoga helpt bij het vinden van nieuwe balans. De lessen worden
afgestemd op uw mogelijkheden 20 juni t/m 18 juli
1ste les is gratis, daarna betaalt u € 20,- voor 4 lessen.
Aanmelden bij Pluspunt Zandvoort 023. 5740330

OOK Samen is een dag activiteit
voor ouderen die van gezelligheid en activiteiten houden.
Elke donderdag bij OOK Zandvoort in Pluspunt.
Nu ook elke 1e zondag van de maand. Eerst eens komen
kijken of het iets voor u is kan altijd, meldt u dan aan bij
Els Bruyns tel 5740330.

De Toon Hermans groep
komt elke 2e vrijdag van de maand bij elkaar
van 10.30 tot 12.00 uur bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55.
Deze lotgenotengroep is voor mensen die te maken
hebben met kanker.

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

Bent u senior en heeft u informatie of advies nodig:
De ouderenadviseur is er voor u.
Telefoon: 5719393.
Kom langs op de Vrijwilligersmarkt
zaterdag 14 mei van 12.00 tot 15.00 uur
op het Raadhuisplein.
Er is een springkussen, muziek en een voetbaldoel.

April 2011 heeft de tot dan toe warmste grasmaand 2007
met vijfhonderdste graad geklopt. Uiteindelijk kwam het

temperatuurgemiddelde uit op 13,1 graden uit in het midden van het land. De maand was zoals we nog wel we-

ten extreem droog en buitengewoon zonnig met aan de
westkust zo’n ruime 280 uren zon op het pleit.
De aprilzomer gaat gewoon
door nu mei alweer op de
kalender staat. De rest van
deze week blijft het voor
beeldig voorzomers weer,
met richting en in het
weekeinde opnieuw 20
graden of meer. De nachten
zijn evenwel gevoelig koud
met zelfs nachtvorstkansen
tot en met vrijdagochtend
op beschutte stekken in de
droge duinen.
De luchtsoort waarin we
ons bevinden is nog steeds
erg droog en soms daalt de
relatieve vochtigheid tot
om en nabij de 25 procent.
Het zwerk, dat soms diep
blauw oogt, verraadt dat er
weinig vocht aanwezig is,
ook hogerop. Ter indicatie:
een waarde van 25 procent
op de hygrometer is nor
maal voor Zuid-Spanje of
Turkije in de zomer.
Hoge druk weet geen wij
ken en ligt nog altijd op
de voor ons ideale plek.
De wind blijft dan ook nog
geruime tijd in de besten
dige oosthoek zitten. In
het weekeinde wordt deze
zelfs zuidoost en daardoor
kan de temperatuur flink
oplopen vanuit die rich

Do.

ting. Aan zon ook de rest
van de week weer geen
gebrek, want die schijnt
vrijwel iedere dag meer
dan twaalf uur.
Lagedrukgebieden zien
voorlopig geen kans zich
uit te breiden naar WestEuropa door het tegen
wicht van die hoge druk.
Wellicht dat het volgende
week (tijdelijk?) lukt, want
vanaf zondag kan er zich
een (onweers) bui ontwik
kelen. Maar een overgang
naar een geheel ander
weerbeeld lijkt er nog niet
in te zitten. De atmosfeer is
momenteel, en eigenlijk al
sinds maart, het toonbeeld
van stabiliteit.
Ondergetekende heeft
inmiddels z’n zomerver
wachting gelanceerd en
verwacht een overwegend
fraaie zomer dit jaar en
de hoogzomer zal naar
verwachting niet geheel
in het water gaan vallen.
Over water gesproken, het
zeewater voor onze kust is
nog koud met slechts 12
graden. Meer mooi weer is
er op www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Wist u dat?: In de Boekenkast van Pluspunt
kunt u boeken meenemen, afgeven en/of omruilen.
Wij kunnen weer nieuwe boeken gebruiken.
Ook kinderboeken.

Weer

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl

Max

17-18

21-22

24-25

24

Min

3

7

11

12

Zon

100%

100%

100%

100%

5%

5%

15%

30%

ozo. 3

zo. 3-4

zo. 3-4

zzo. 4

OOK Zandvoort, Flemingstraat 55 023 5740330

Expositie Pluspunt:
Herbert Immer Willems, olieverfschilderijen
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Column

Reiservaring uit India
Het begon allemaal met een onschuldig telefoontje; of ik geïnteresseerd

was om een congres te organiseren in India voor creatief directeuren uit de

televisiewereld? Ach, het is weer eens wat anders dan zelf televisie maken,
dacht ik, en na het officiële sollicitatieproces leek het me meer en meer een
te gekke uitdaging! India, here I come!
door Ilja Noltee

In totaal werd ik voor 5 weken aangenomen. Vier weken
werkte ik vanuit Nederland om alles op poten te krijgen,
de laatste week verbleef ik in India om alles ter plaatse te
checken en het gehele congres technisch te ondersteunen.
Samen met zo’n dertig directieleden en creatieve breinen
vanuit de hele wereld, verbleef ik in een super-de-luxe hotel
in Mumbai. Het was een geweldige week en ik heb ontzet
tend veel indrukken opgedaan!
En daar zit je dan in Mumbai, een immense stad met een
gelijk inwonersaantal als wij in heel Nederland hebben!
Maar dat is niet zo gek, als je weet dat India na China het
hoogste bevolkingsaantal ter wereld heeft, meer dan een
miljard mensen. Mumbai kent veel armoede, maar ook veel
rijkdom. Iets ertussenin is er haast niet. De meest armoe
dige, kleine appartementjes kosten al een vermogen, wat de
meeste mensen niet hebben, waardoor er vele sloppenwij
ken ontstaan, te midden van de enorme luxe hotelketens.

Rondreis India

Na een week werken in Mumbai was mijn contract beëin
digd en aangezien er tot dusver nog geen nieuwe baan
op mij lag te wachten, besloot ik in India te blijven. Mijn
vriendinnetje Susan Boekelman vloog me tegemoet en
samen zouden we 2 weken reizen door India, start vanuit
Delhi! Susan en ik hadden weinig tijd gehad onze reis voor
te bereiden, echt backpacken was dus geen optie, want we
hadden geen idee hoe dat in zijn werk zou gaan in India.
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Ilja en Su

san voor

de Taj Ma

hal

Zodoende hadden we besloten om vooraf een pakketreis te
boeken. Tijdens de Golden Triangle reden we in een privéauto
met chauffeur langs de gouden driehoek van Noord-India:
Delhi, Agra en Jaipur. We hebben ontzettend veel gezien en
het was een vermoeiende week, maar wat een fantastische
ervaring! Zo namen we onder andere een kijkje in het ‘Pompeï’
van India, Fatehpur Sikiri, zaten we op de rug van een olifant
op weg naar het Amber Fort en zagen we één van de zeven
wereldwonderen: de Taj Mahal. Op een veilige manier hebben
wij een onvergetelijke reis kunnen maken door India, want
twee ‘backpackende’ meiden was achteraf ook geen succes
geweest. In India gelden in het verkeer 3 regels: good breaks,
good horns and good luck. Al met al: een privéchauffeur is
dus zeker geen overbodige luxe.
Na deze indrukwekkende week was het tijd om alles eens
goed te verwerken. Dat deden wij in Goa, waar we zelf van
te voren de binnenlandse vluchten voor hadden geregeld en
een hotel hadden geboekt. We verbleven in Varca, Zuid-Goa, in
hotel The Retreat by Zuri, wat qua prijs/kwaliteitverhouding
zeker een aanrader is. Heerlijk aten we op het nabijgelegen
strandje bij Mama’s Kitchen. Iedere dag kon je kiezen uit verse
visjes. Onderhandel altijd over de prijs, in India kun je overal
over onderhandelen. En nog een tip: vergeet je desinfecte
rende handgel niet! Varca is nog niet zo toeristisch en hier
kom je dan ook goed tot rust. De beste periode om naar India
te reizen is maart, dan is het voorjaar. India was voor ons een
hectische belevenis die je eens in je leven moet meemaken.
Wij hebben het gezien en kijken ernaar terug in ons fotoal
bum, rustig thuis op de bank.

tekst & foto: Mandy Schoorl

Flitsflits

Vorige week verschenen er in de verschillende media
dat Tomtom GPS-gegevens verkocht heeft aan de politie zodat oom agent op de juiste plek kan staan in de
toekomst met zijn laserpistooltje. En daar gingen we
weer met die discussie over privacy. Er zijn zelfs mensen
die nu bij de brievenbus zitten omdat ze bang zijn dat
de politie op basis van hun digitale kaartendoos alsnog
bekeuringen zal sturen. Komkom mensen, dat ding kan
niet je kentekenplaat lezen dus hou op met die onzin.
Nee, dit is gewoon een prachtig stukje ondernemerschap! Zo ontvangt dit bedrijf niet alleen geld van de
politie maar ook van de consument. De gebruikers gaan
nu nog sneller een extra abonnementje afsluiten om
altijd op de hoogte te zijn van alle flitsers en lasers.
Prima toch? Aandelen stijgen weer, AEX gaat weer beter en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar in plaats
daarvan zijn we boos en bang. Boos op Tommie en bang
voor de bonnenregen van het CJIB. Zo kreeg ik een email van de navigator dat ze het niet wisten dat ze dit
verkocht hadden aan de politie en met alle excuses erin.
We moeten dus ook nog liegen en ons schuldig voelen
als we met ondernemen bezig zijn.
Maar beste mensen, we kunnen ook gewoon niet die
extra dienst afsluiten en ons aan de maximum snelheid
houden. Stel bij 3 kilometer te hard rijden in dat je een
waarschuwingstoon krijgt en klaar is Kees. Je bent met
wat zelfdiscipline en controlesysteem volledig bonnenproof. En wat betreft de privacy, daar moeten we helemaal niet over zeuren. “Ze kunnen ons gewoon volgen
waar ik ben”, is vaak wat ik hoor en mijn antwoord is
altijd hetzelfde als het om deze kwestie gaat: Gelukkig
wel, anders werkt mijn 2 keer Tom niet!
En na het boos worden gewoon weer lekker op Twitter
en Facebook je hele leven met alles en iedereen delen.
Nee, we houden enorm van onze privacy!

Get Out!
Zaterdag 7 mei
Zaterdag 27 augustus is het weer Mysteryland! Lijkt nog ver weg
maar kaartverkoop begint aankomende zaterdag 7 mei al en zal weer
erg hard gaan. Zorg ervoor dat je erbij bent en dat je om 10.00 uur
voor je pc kruipt om zeker te zijn van een fantastisch feest op het
voormalige Floriadeterrein in de Haarlemmermeer.
Zondag 8 mei
Op zondag 8 mei zal er een nieuw evenement plaatsvinden op ons
Circuit namelijk Het Japans Auto Festival. Liefhebbers van Japanse
auto’s en tuning kunnen hier hun hart ophalen met ondermeer sprintcompetities en slalomwedstrijden .

L ig t h e t s t ra n d t e g e n w o o rd ig v o o r h e t L D C ?

Zondag 12 juni
Op deze avond zal er in Toomler Amsterdam een dubbel te zien zijn
van comedians Hans Sibbel en Martijn Koning. Ze zullen beide drie
kwartier optreden en reserveren is zeker aan te raden op toomler.nl
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Wekelijks de krant lezen op internet?

Groot assortiment super kwaliteit
hangpotten en eenjarige zomerplanten
Maar ons advies blijft:
wees voorzichtig, plant met mate
i.v.m. de ijsheiligen
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

17-09-09
Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook deDoseniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,--

		

Bel: 5712102

Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

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

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

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

* vraag naar de actievoorwaarden

Kerkstraat 14 | 023-5712102

Donderdag 5 mei
vrijdag 6 mei
zaterdag 7 mei

KOOPAVOND tot 21.00 uur
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Het Remo De Biase-interview, deel 2

“Zandvoort moet meer durven, meer in zichzelf geloven!”
Vorige week vertelde architect Remo de Biase hoe hij in

1999 in Zandvoort terechtkwam, en wat zijn missie is in
zijn werk: de vooroorlogse allure van ons dorp terugbren-

gen. Dat zijn opvallende stijl voor- en tegenstanders heeft,
is iets dat erbij hoort, vertelde de geboren Italiaan. “Er is
altijd kritiek: de een vindt het mooi, de ander niet.”

wat je moet conserveren en wat je nieuw moet ontwikkelen,
dan wordt het niks. Dat geldt ook voor de Haarlemmerstraat,
de Zandvoortselaan, delen van de Zeestraat: die moet je goed
beschermen. Mijn oude kantoor op de Zeestraat, daar mag van
het bestemmingsplan nog een verdieping bovenop. Maar dat
kan niet! Dat moet je beschermen. Zes meter, hoger zou je niet
moeten gaan. Maar in het bestemmingsplan staat negen me
ter. Dat kan de gemeente niet tegenhouden. Daarom moet er
eerst een goed bestemmingsplan komen. Wat er over is van
het oude vissersdorp moet blijven. De kleine pandjes achter het
Gasthuisplein moeten geconserveerd worden.

Ik vind het mooi hoor, wat je maakt, maar nog liever
dan wat je in de Haltestraat hebt neergezet had ik gezien
dat de oude pandjes bewaard waren gebleven. Del Mar,
met zijn rijke geschiedenis: ik vond het een van de mooiste pandjes van Zandvoort. Zo zonde. Er wordt al zoveel Heb je de ambitie om uit te breiden naar andere gemeenten?
gesloopt in Zandvoort.

Ja, dat is zo, maar dat pand was niet meer te redden. Het was Jawel, maar het is een moeilijke tijd. Twee jaar geleden had ik 15
dood. Klaar. Het oude restaurant was aan het eind van zijn Latijn. mensen werken op kantoor, nu een stuk of 7. Maar inderdaad, ik
Dat viel niet meer te verbouwen. Dan heb je twee mogelijkhe ben bezig me te ontwikkelen richting Haarlem en Amsterdam.
den: 1/ totale renovatie in dezelfde stijl, maar dat was financieel
niet haalbaar, 2/ slopen en iets nieuws neerzetten binnen de re Het lijkt me mooi om iets neer te zetten dat nog een eeuw
gels van het bestemmingsplan. De kosten zijn zo hoog dat je een na je dood blijft staan.
extra verdieping er bovenop moet zetten om het terug te kun Ja, en daarom voel ik me ook verplicht goed na te denken over
nen verdienen, en het bestemmingsplan bood daar de mogelijk wat je plaatst. Dat je niet alleen denkt aan je honorarium. Is ook
heid voor. Ik moest alleen wel een vrijstelling hebben om met belangrijk hoor, ik moet ervan leven. Maar ik voel het als een
de begane grond naar achteren te mogen bouwen. Dat mocht grote plicht om ook te kijken wat je neerzet voor de toekomst.
eerst niet, maar daar is iedereen nu blij mee.
Het interieur van het nieuwe restaurant is “Ik voel het als een grote
Wat onderscheidt een Remo
niet traditioneel Italiaans, maar interna
De Biase-ontwerp van andere
plicht om ook te kijken wat
tionaler. Zandvoort moet meer in zichzelf
ontwerpen?
geloven als internationale badplaats. Dat je neerzet voor de toekomst”
Is moeilijk. Ik vergelijk mezelf
is wat ik mis: de durf om iets te doen dat
nooit met anderen. Je identiteit
op internationaal niveau kan concurreren. Zandvoort was ooit groeit met de loop der jaren, en dat kan je niet in twee woorden
de eerste badplaats met een station. Amsterdam-Zandvoort. beschrijven. Wat belangrijk voor mij is, is innovatie. Altijd verder
Internationale badplaats. De politiek lijkt dat vergeten. Tussen gaan, grenzen opzoeken. Ook in Zandvoort. Ik zoek de grenzen,
alle ruzies in gebeurt er niks in Zandvoort. Het is hier zo stil, niet om te choqueren, dat zit niet in mijn karakter, maar om
en de andere badplaatsen nemen die plek van Zandvoort over. me te onderscheiden. Maar ik denk dat de meerderheid van
architecten dat zal zeggen.

Maar bijvoorbeeld Scheveningen wordt bestuurd door
Den Haag, en die hebben sowieso een meer internationale visie dan zo’n gemeenteraad als hier.
We moeten eerlijk zijn: kleine gemeente, kleine gedachtes.

Naast de aantrekkingskracht van het strand, het casino,
de waterleidingduinen en het circuit zijn ook de oude
vissershuisjes van onschatbare toeristische waarde. Eens?
Ja! Laat de gevels intact, geef subsidie en knap de rest op. In
het bestemmingsplan wordt geen aandacht gegeven aan de
conservering van Zandvoort. Ik hoop dat dat verbetert met het
nieuwe bestemmingsplan voor het centrum. En dat ze niet acht
meter hoog willen gaan bouwen. Als het bestemmingsplan
die mogelijkheid biedt, gaan de eigenaren daar ook gebruik
van maken. Dus dat moet je vastleggen. En stel vast: wat zijn,
buiten de monumentale panden, de belangrijke panden in het
centrum van Zandvoort? Welk gebied is belangrijk? Welke de
len moet je koste wat kost houden zoals ze zijn? Geef meer
waarde aan renovatie. Geef goed de lijnen aan, maar ontwikkel
Zandvoort wel in de moderne richting. Zorg voor visie! Als je die
visie niet hebt, dat je een goede scheiding aanbrengt tussen

Hoe verklaar je je succes? Wat is het geheim?

Durf. Als ontwikkelaar, als architect. Niemand in Zandvoort heeft
het ooit aangedurfd zelf te gaan ontwikkelen, dat waren altijd
mensen van buiten Zandvoort. Als projectontwikkelaar heb je
nog meer durf nodig dan als architect. Je hebt met zoveel zaken
te maken, met de bank, met de politiek. Durven te doen wat een
ander niet heeft gedurfd, dat is het geheim.

Artist impression van het nieuwe pand bij de
kruising Haltestraat/Zeestraat

ONDERTUSSEN IN….
Nieuws uit onze
zuster-kustplaatsen
De duinen rond diverse Noordhollandse kustplaatsen zo
als Bergen, Egmond en Schoorl zijn door de grote droogte
van de laatste weken weer getroffen door tal van natuur
branden. Politie en brandweer hebben een dringende
oproep gedaan om goed uit te kijken naar verdachte om
standigheden, daar brandstichting niet wordt uitgesloten.
+++ Vakantie-beoordelaar Zoover heeft het City Hotel in
Scheveningen uitgeroepen tot slechtst gewaardeerde hotel
van Nederland. In het rapport stond dat ‘er schimmel in de
douche staat, oud brood wordt geserveerd bij het ontbijt
en het erg vuil is. Het stinkt er, er hangen gescheurde gor
dijnen voor ramen die niet open kunnen en de inboedel lijkt
rechtstreeks afkomstig van de kringloopwinkel.’ Overigens
is ons eigen Beach Hotel (v/h Esplanade), schuin tegenover
het casino, op nummer 3 beland. +++ Natuurlijk is er ook
een top 5 van best gewaardeerde hotels. Twee kusthotels
in deze lijst: Phanta Rei in Cadzand, en Bosch en Zee in
Domburg. Op nummer 1 staat Hotel Adler in Valkenburg.
+++ Afgelopen week bezocht een Amerikaanse delegatie
Scheveningen om de werkzaamheden voor de kustverster
king te bekijken. (Of ze in het City Hotel verbleven is niet
bekend). Na de ramp ten gevolge van de orkaan Katrina
heeft Amerika grote interesse in hoe ons landje met zijn
enorme staat van dienst in waterbeheer de problemen
aanpakt. De Amerikanen waren onder de indruk van de
grootsheid van het project en de nauwe samenwerking
tussen de diverse overheden. Blijkbaar gaat dat ook wel
eens een keer goed! +++ Driedubbel feest in Egmond aan
Zee op 7 mei. Op één dag viert de badplaats de opening van
het badseizoen, de open dag van de KNRM en het 50-jarig
bestaan van visvereniging ‘Nacht en ontij’. De hele dag wor
den er tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
+++ Afgelopen week zijn in IJmuiden de Noordhollandse
garnalenvissers bijeen geweest om de problemen in hun
branche te bespreken. De sector zit op een dieptepunt om
dat de prijs gedaald is naar € 1,29 per kilo. Gek dat je daar
in de winkels en de horeca niks van merkt… +++ In Katwijk
aan Zee is een vos hopeloos verstrikt geraakt in prikkel
draad. De dierenambulance moest eraan te pas komen.
Zijn achterpoten waren dermate verwond dat de dieren
arts hem heeft moeten laten inslapen. +++ In Noordwijk
gaan binnen de politiek stemmen op om wielklemmen in
te zetten in de strijd tegen foutparkeerders. +++ In Cadzand
wordt gewerkt aan een duurzaam bungalowparkje met 25
milieuvriendelijke recreatiehuisjes. Tal van slimmigheden
op het gebied van energievoorziening, zoals zonnecollecto
ren, led-lampjes, regenwater in de vijvers en een smartbox
die overdag warmte opslaat en ’s nachts afgeeft, moeten
mensen die milieuvriendelijk vakantie willen vieren aan
trekken. Daarnaast komen er speciale voorzieningen voor
‘zorgtoerisme’: patiënten van nabijgelegen klinieken en
zorginrichtingen kunnen hier veilig vakantievieren vanwege
een domoticasysteem met voorzieningen op het gebied
van veiligheid.
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Heden Verleden
Brand in de Zandvoortse watertoren
Tien jaar geleden, in de nacht van 5 op 6 mei, stond de bovenverdieping van de watertoren in brand. Daarna is
het nooit meer goed gekomen. In 2006 is de watertoren verkocht aan projectontwikkelaars en na al die jaren is
het gebouw nog steeds een onderwerp van discussie in de badplaats: ‘wel of niet afbreken?’

Column van Nel Kerkman uit mei 2001 in het Zand
voorts Nieuwsblad

Volgens mij, heb ik op Bevrijdingsdag nog nooit zo’n mooi
vreugdevuur gezien. Die avond ben ik te gast op een verjaardag. Een vertrekkende feestganger zegt rond elf uur: “Tjeetje,
de watertoren staat in de fik!” Iedereen stormt naar buiten.
Gelukkig woont de jarige job dichtbij de toren. De brand is
nog in het beginstadium wanneer ik op een stoel in de voortuin
neerplof. Een kringetje rook verandert opeens in dikke donkere
rookwolken. Overal hoor je ruiten springen en grote vlammen
schieten naar buiten. Een vonkenregen dwarrelt op de daken
van de naburige huizen. Een man houdt vanaf zijn balkon met
een tuinslang zijn dak nat. De watertoren is inmiddels een
vuurtoren geworden. Ik zit erbij en kijk er naar. Diep weg gedoken in een warme jas met in mijn ene hand een overheerlijk
glas rode wijn en in de andere een bitterbal.

De rode vonken vlogen in het rond | Foto’s: Rob Bossink

Niet alleen het vuur laait op maar ook de discussie onder de
omstanders wordt heftig. Want wat gaat de gemeente straks
na de brand doen? Wordt de bovenetage herbouwd of gaan de
plannen voor een appartementencomplex door? Eén ding staat
vast: Zandvoort heeft bepaald geen geluk met zijn watertorens.
De eerste werd op 17 september 1943 door de Duitsers opgeblazen en de huidige toren staat als een fakkel te branden. In
de vroege uurtjes lopen we richting huis. Het vuur en de geelblauwe verlichting van het herkenningspunt van Zandvoort
zijn inmiddels gedoofd. De verjaardag is in rook opgegaan.
Deze Bevrijdingsdag zal ik niet snel vergeten.

door Nel Kerkman

Nel Kerkman

Watertoren door brand op instorten 6 mei 2001
Zandvoort (een bericht van het ANP)

Naschrift mei 2011

In de watertoren van Zandvoort heeft zaterdagavond laat een
grote brand gewoed. De toren brandde zo hevig, dat de politie en brandweer bang waren voor instortingsgevaar. Uit
voorzorg zijn daarom de woningen rond de toren ontruimd.
Kort na middernacht was de brand onder controle. Even later
mochten de geëvacueerde bewoners terug naar huis. Volgens
een politiewoordvoerder zijn er bij de brand geen slachtoffers
gevallen. De brand lijkt te zijn ontstaan in het restaurant bovenin de toren. Daar was op dat moment niemand aanwezig.
Omdat de watertoren aan de Thorbeckestraat midden in het
centrum van Zandvoort ligt, trok de brand veel belangstellenden. Die moesten op afstand worden gehouden, omdat
brandende delen van het dak naar beneden vielen. Bovendien
was er veel zogeheten vliegvuur, rondvliegende vonken. De
houten kap van de toren is door de brand zwaar beschadigd
en moet mogelijk volledig worden gesloopt.
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Tien jaar later is er nog steeds niets met de watertoren gebeurd.
De toren staat er troosteloos bij met om zich heen, als ’n hoepelrok, hoge ijzeren hekken. In de top wappert geen vlag meer
en de geel-blauwe verlichting brandt al jaren niet meer. Ooit de
‘trots van Zandvoort’ is nu een slecht visitekaartje geworden.

Het restaurant stond in lichterlaaie

VERWEN JE MOEDER OP MOEDERDAG
MET EEN HEERLIJKE HIGH TEA
onbeperkt thee
chocolaatjes
koekjes
slagroomsoesjes
2 soorten cake
scones met marmelade en clotted cream
3 mini-sandwiches met eiersalade,
gerookte zalm en geitenkaas
garnalenkroket
goed glas wijn

€21,50 pp

zondag 8 mei 2011 van 11 tot 14 uur,
reserveren noodzakelijk!!!

023-5716119 / www.beachclubtakefive.nl

Bezorg(st)er
worden?
Dat doe je bij
ZVO Verspreiders!
Ben jij onze toekomstige bezorger die in jouw omgeving 1
of meerdere malen per week de brievenbus van je 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
je laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Word bezorger bij ZVO Verspreiders!
Surf naar www.zvo-verspreiders.nl of bel 06-1139 1478

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren
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Bekendmaking
Ontwerp programmajaarverslag 2010 ter inzage
Het ontwerp van het programmajaarverslag 2010 van het hoogheemraadschap van Rijnland ligt van 9 tot
en met 22 mei 2011, op werkdagen tijdens kantooruren, ter inzage bij het hoogheemraadschap van Rijnland,
Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden.
Het ontwerp van het programmajaarverslag staat gepubliceerd op www.rijnland.net. Belanghebbenden
kunnen tijdens de termijn van inzage hun bedenkingen tegen het ontwerp schriftelijk indienen bij de
Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden.
De Verenigde Vergadering behandelt op woensdag 1 juni 2011 in een openbare zitting het ontwerp
programmajaarverslag 2010.

NATUURLIJK
BLAASBIOTICUM
Vrouwen hebben in het algemeen vaker last van het feit dat
haar blaas uit haar doen is dan mannen. Dit komt onder andere
omdat vrouwen een veel kortere urinebuis hebben dan mannen.
CRANBEROLA FORTE sachets zijn erg handig voor mensen die
moeite hebben met het doorslikken van capsules en zijn bovendien door de extra hoge dosering en combinatie met OPC prima
inzetbaar om snel orde op zaken te stellen.

1800 mg per sachet
VAN € 19,50 VOOR

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

€

17,50

Rijnland opent zijn deuren! Kom op 14 mei naar de Open dag! Kijk voor meer informatie op www.rijnland.net.

KUUR VAN 10 DAGEN

Leiden, 4 mei 2011

Droge voeten, schoon water

VERKRIJGBAAR BIJ:

Kerkstraat 31 - T. 023 -57 322 68 - www.etos.nl

Mededeling aan alle inwoners van Zandvoort en omgeving
Op 13, 14 en 15 mei 2011 zal op Circuit Park Zandvoort
het evenement DTM plaatsvinden.
Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de Wet Milieubeheer
zoals verleend door de Provincie Noord-Holland d.d. 2 januari 2006
informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand evenement zogenaamde
UBO-dagen zullen gebruiken.
Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit hoorbaar
zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.
Met vriendelijke groet,
Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 18 - 2010
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 17 en de
verdere in week 17 door het college genomen besluiten zijn in
week 18 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Reglement van Orde 2011 vastgesteld

In de vergadering van 26 april 2011 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort het Reglement van Orde 2011 vastgesteld. Deze
verordening treedt in werking op 6 mei 2011 en ligt ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de website.
Het Reglement van Orde 2011 regelt de werkwijze van de vergaderingen van de gemeenteraad.

Raads en/of commissievergaderingen

Er vinden op 10 en 11 mei geen openbare vergaderingen plaats.

Besluit kosten wegslepen 2011

In de vergadering van 19 april 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort het Besluit kosten
wegslepen 2011 vastgesteld. Dit Besluit kosten wegslepen 2011
treedt in werking op 6 mei 2011 en ligt gedurende twee weken
ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de
website. Het Besluit kosten wegslepen 2011 betreft de hoogte van
de kosten die voor het wegslepen of verplaatsen van een voertuig
op de overtreder verhaald kunnen worden door de gemeente.

Verordening Toeristenbelasting strandstoelen en/of
strandbedden teruggetrokken

De verordening toeristenbelasting op standstoelen en/of
strandbedden is met terugwerkende kracht per 1 januari 2011
ingetrokken. Dit heeft de Raad op 26 april 2011 besloten.

Ingekomen vergunningenaanvragen

2011, 2011-VV-077.
- Linnaeusstraat (ongenummerd), bouw brandweerkazerne,
ingekomen 26 april 2011, 2011-VV-078.
- Parkeerterrein thv Zeeweg 98, plaatsen dubbele draaipoort
voor de parkeerplaats, ingekomen 26 april 2011, 2011-VV-079.
- Burg.Engelbertstraat 70, brandveilig gebruik, ingekomen 11
april 2011, 2011-VV-080
- Kerkplein 1a, verlengen scherm erf afscheiding - terras, ingekomen 27 april 2011, 2011-VV-081.

- Emmaweg 9, kappen boom in achtertuin, ingekomen 21 april

Verzonden omgevingsvergunning
Zandvoort:

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.

- Strandafgang Paulus Loot 1B, plaatsen van een toiletgebouw
c.q. het draaien van een toiletgebouw, verzonden 27 april 2011,
2011-VV-072.
- Dr.Smitstraat 8, vervangen dakkapel, verzonden 28 april 2011,
2011-VV-038.
- Julianaweg 21, uitbreiden achterzijde woning, verzonden 28
april 2011, 2011-VV-044.
- Oranjestraat 5zw, slopen en plaatsen van een berging op het
achtererf, verzonden 28 april 2011, 2011-VV-058.
- Cort vd Lindenstraat 42, plaatsen dakkapel, verzonden 28 april
2011, 2011-VV-064.
- Kostverlorenstraat 117, wijzigen gevelkleur woning, verzonden
28 april 2011, 2011-VV-068.
- Raadhuisplein 8 en 9 / Louis Davidstraat 1, splitsen van woonruimte, verzonden 26 april 2011, 2011-001Sp.

Centraal telefoonnummer

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

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

Omgevingsvergunning
Zandvoort:

Verzonden besluiten

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

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.

Biljartteam Oomstee 2 met één been in halve finale
Vorige week donderdag wist het tweede biljartteam van

café Oomstee, onder aanvoering van Louis van de Mije,
met 14-7 te winnen van De Eerste Aanleg uit Heemstede.
Onze plaatsgenoten staan hierdoor met één been in de
halve finale van de RC-competitie.
De Zandvoortse heren wa
ren vooral in de eerste ronde
op hun eigen biljart goed
op dreef. Van de Mije, die 14
caramboles in 25 beurten
moest maken, liet tegenstan
der Dick Schoenmaker kans
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loos; hij stond hem slechts 1
carambole toe in 10 beurten.
Ook Dick Pronk (11) speelde
als vanouds en gaf tegen
stander Leo Janzen (10) met
11-7 het nakijken. Derde man
Edwin Ariesen (7) speelde

een zeer zware wedstrijd
tegen Lucas de Vries (8) en
won op de valreep met 1
punt verschil 7-7 in 20 beur
ten waardoor de stand na
de eerste ronde 9-2 in het
voordeel van Oomstee was.
In de 2e ronde probeerde De
Eerste Aanleg het tij te ke
ren. Van de Mije had het in
een zeer spannende partij
erg zwaar en moest in de
nastoot 4 caramboles ma

ken. Door zeer geconcen
treerd te spelen haalde hij
dat en werd de partij remise.
Pronk speelde een fantasti
sche tweede wedstrijd en
liet zijn tegenstander op 3
punten staan. Met fantasie
rijke ballen scoorde hij de 11
punten in niet minder dan
12 beurten. De wedstrijd
van Ariesen was voor hem
heel ongelukkig. Hij verloor
dan ook in 16 beurten met
8-2 van zijn gast. De uitslag

van deze wedstrijd was 14-7
voor het team van Oomstee
dat hiermee een goede
kans heeft om zich te plaat

sen voor de halve finale. De
returnwedstrijd tegen De
Eerste Aanleg is op 13 mei in
Het Hof van Heemstede.

Een zeer geconcentreerde aanvoerder Louis van de Mije

honkbal
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voetbal

Win tribunekaarten voor
de komende DTM!

Honkballers halen
verschrikkelijk uit

Kunstgrasveld moet
een jaar wachten

De honkballers van ZSC hebben vorige week vrijdag ver-

Komende zomer zou op het hoofdveld van SV Zandvoort

hoogtepunten op de Nederlandse autosportkalender. De

oneers 6 stopte de score van onze plaatsgenoten pas bij

echter in goed overleg met het bestuur van de Zandvoortse

ten te winnen voor dit spectaculaire raceweekend.

schrikkelijk uitgehaald. Op het veld van Hoofddorp Pi33 punten terwijl de gastheren er niet meer dan 4 konden
maken. Een waarlijke monsterscore die men niet vaak in
het honkbal tegen komt.

Al direct na de eerste helft
van de eerste inning werd
het duidelijk dat ZSC veel
te sterk voor hun opponen
ten was. Zandvoort liet niet
minder dan 15 punten aan
tekenen. Door telkens de bal
len op de juiste plek neer te
laten komen kwamen ze tot
9 honkslagen en 3 keer een
tweehonkslag. Hoofddorp
kwam überhaupt niet tot
score. Met tot twee keer toe
een inning van 9 punten te
maken, alleen werd er in de
derde inning niet gescoord,
kwamen onze plaatsgenoten

tot deze uitzonderlijke score.
Guus Berkhout werd de
man-of-the-match door niet
alleen goed te werpen, 2x3
slag, 4x4 wijd en 3 honksla
gen tegen, maar ook aan slag
was hij niet te kloppen. Met 6
uit 6 (1.000), waaronder een
schitterende driehonkslag,
speelde hij een uitsteken
de wedstrijd. Dylan Franke
sloeg ook perfect met 5 uit
5. Komende zaterdag spe
len de honkballers thuis op
sportpark Duintjesveld. De
wedstrijd tegen Sparks 4 uit
Haarlem begint om 13.30 uur.

autosport -

een kunstgrasveld worden aangelegd. De gemeente heeft

Reden daarvoor is dat de
BTW die betaald moet wor
den niet van de fiscus terug
gevorderd kan worden als
bepaalde zaken rondom de
fiscale regelgeving vóór de
aanbesteding niet op orde
zouden zijn. De gemeenten
Haarlem en Heemstede had
den met dezelfde problema
tiek te maken en zijn nu in de
problemen gekomen omdat
er niet adequaat gehandeld
werd.
Volgens welingelichte bron
nen zou SV Zandvoort zich
op het standpunt stellen dat
het beter in één keer goed
gedaan kan worden dan dat

zijn BMW E30 niet verder dan een vierde plek. Ondanks

een goede start in de eerste race bleek al snel dat Keff nauwelijks kansen had op de overwinning.

Ard Keff in de middenmoot | Foto: Autosport-Media

Terwijl Keff de eerste twee
races van het seizoen wist te
winnen, bleek het dit week
end een kansloze missie. Het
verschil tussen Keff en zijn
directe tegenstanders was
vooral goed te zien bij het
opkomen van de Hunserug.
Daar werd hij er op snelheid

gewoon vanaf gereden. “Het
was gewoon onbegonnen
werk”, aldus Keff na afloop.
Na de tweede race was hij
zelfs nog boos. In zijn ogen
deed de wedstrijdleiding
nauwelijks iets aan het rij
den van Pieter Bikker, de win

ze nu op hun strepen zouden
gaan staan. Het van de fiscus
terug te vorderen bedrag van
de investering is nogal fors:
€ 70.000. Dat bedrag zou
dan geïnvesteerd kunnen
worden in bijvoorbeeld nieu
we boarding en dugouts.
De werkzaamheden in Zand
voort zouden direct na het
bekende Hotsknotsbegoniatoernooi, op 6 juni aanstaan
de beginnen en zouden drie
weken voor de start van de
nieuwe competitie afgerond
zijn. SV Zandvoort zal dus nog
een jaartje moeten wachten
op een nieuw kunstgrasveld
voor het hoofdveld.

softbal

Twee vierde plaatsen helpen Keff niet
goed slikken. In de kwalificatie kwam de Zandvoorter met

de DTM races verreden. De DTM is al jaren een van de
Zandvoortse Courant biedt u de mogelijkheid om kaar-

voetbalvereniging besloten om het een jaar uit te stellen.

DNRT

Voor Ard Keff was het afgelopen DNRT-weekend twee keer

Op 13, 14 en 15 mei worden op Circuit Park Zandvoort

naar van de eerste race. “Hij
tikte mij er twee keer af. Dan
ga je naar de wedstrijdlei
ding die vervolgens zegt dat
je het zelf moet oplossen”,
aldus het commentaar van
de verbolgen Zandvoorter.
Naast Keff kwamen ook de
Zandvoorters Youri Verswij
veren en Dennis Zwemmer
in actie. Verswijveren wist
in de Volvo cup twee keer
als negende te eindigen. De
jonge Zandvoorter had het
vooral zwaar in de tweede
race. “Een versnellingsbak
prob leem zorgde ervoor
dat ik werd teruggeworpen
tot de laatste plaats in de
tweede race, maar ik kwam
uiteindelijk terecht op plek
negen”, aldus Verswijveren.
Dennis Zwemmer reed zijn
eigen race en ging daarin
een gevecht aan met een te
genstander die voor hem lag.

Weer winst
Opnieuw heeft het softbal
team van ZSC een uitwedstrijd
met groot verschil gewonnen.
De Lissense dames van Flags
kwamen niet verder dan één
punt, terwijl ZSC gestaag uit
liep. Onze plaatsgenoten wa
ren uitermate goed op dreef
en vertrokken uit Lisse met
een 11-1 winst op zak.
Direct in de eerste inning
was het voor Zandvoort raak.
Door goed slagwerk kon ZSC 5
punten laten noteren. Puntje
bij puntje sprokkelden de da
mes van coach Willy Balk de
punten bij elkaar en moes
ten pas in de vijfde inning
een punt voor de thuisploeg,
naar later bleek het enige,
toestaan. Beste slagvrouwen
van ZSC: Maura Renardel de
Lavalette, Martina Balk en
Wilma Valkestijn ieder 3 uit 4
(.750). Marcella Balk en Sandra
Castien ieder 2 uit 4 (.500).

Winnaar 2010 Gary Paffet | Foto: Chris Schotanus

Circuit Park Zandvoort heeft namelijk 10 kaarten beschikbaar
gesteld voor tribune TH. Deze kaarten geven ook toegang tot
het rennerskwartier! Het enige dat u hoeft te doen is het
juiste antwoord te geven op de volgende vraag:
Met Renger van der Zande rijdt dit jaar weer een Nederlander
voor Mercedes in de DTM. Welke Nederlanders gingen hem
voor bij Mercedes?
a. Christijan Albers en Jeroen Bleekemolen
b. Patrick Huisman en Christijan Albers
c. Jeroen Bleekemolen en Robert Doornbos
d. Christijan Albers en Tom Coronel
Uw antwoord dient uiterlijk maandag 9 mei om 12.00 uur
binnen te zijn. Als u het antwoord weet of denkt te weten,
stuurt u dat dan via een e-mail naar

prijsvraag@zandvoortsecourant.nl
Zet in uw mail het antwoord, uw naam, uw adres en telefoon
nummer. Winnaars krijgen via Circuit Park Zandvoort bericht.
Er is via de Zandvoortse Courant en/of Circuit Park Zandvoort
geen correspondentie mogelijk over deze prijsvraag.
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Donateurs KNRM
mochten mee met
de Annie Poulisse

Actueel

TV-opnames in
Zandvoort voor
BNN-Loverboys

Zie onze advertentie op de achterpagina
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BZ’ers toonden op
Prominentenavond
hun acteerkunsten

Sport

Klaas Koper ontving
de renners van de
Classico Boretti

Strandrit met
nostalgische legervoertuigen

Geslaagde eerste editie
Zandvoort Skate Event

Vorige week donderdag, Bevrijdingsdag, stopte een lange stoet met nostalgische le-

Afgelopen zaterdag vond de eerste editie van het Zandvoort Skate Event plaats op

lemaal lid van de ‘Kelly’s Heroes’, een vereniging voor eigenaren van legervoertuigen.

eerste plaats in 3 ronden: 2 voorronden in vorm van een wedstrijd tegen elkaar en 1

gervoertuigen bij Beach Club Tien voor een kopje koffie ‘met’. De chauffeurs zijn al-

Vaak maken ze in colonne een rit en op Bevrijdingsdag ging dat voor het eerst vanaf
IJmuiden naar Scheveningen over het strand.

Een colonne van 38 legervoertuigen

Veel Zandvoorters zijn lid
van de vereniging en dat is
niet zo verwonderlijk. Kelly’s
Heroes is in Zandvoort ontstaan uit leden van de landelijke vereniging ‘Keep Them
Rolling’ die niet tevreden
waren over het beleid van
die club: alléén legervoertuigen uit WOII, niet van daar-

De Mannetjes

Oude leger
voertuigen over
het strand

na. Bij Kelly’s Heroes rijden
ook legervrachtwagens van
ver na de oorlog.
Het is organisator Nico Voss
nu eindelijk gelukt om van
de diverse gemeenten die
aan de Noordzeekust liggen
toestemming te krijgen voor
deze rit. Een colonne van 38
voertuigen, waaronder een
Harley-Davidson (heel bijzonder op het strand), drie
zogenaamde half-tracks,
vrachtwagens en allerlei
soorten jeeps, stond te pronken in de ochtendzon voor

de skatebaan aan de Van Lennepweg. 20 jongeren van 9 tot 18 jaar streden voor de
finale waar de individuele prestatie tegen de anderen werd gehouden.

De skaters lieten hun beste trucs zien

de Zandvoortse Rotonde. De
trotse eigenaren waren allemaal gekleed in legerachtige kledij en vertelden maar
wat graag over de werkelijk
schitterende voertuigen.
Voss vond het jammer dat
niemand van het gemeentebestuur aanwezig was
op deze bijzondere dag.
Wellicht dat de gelegenheid
zich nog een keer voordoet.
Na een gesponsord kopje
koffie met appelgebak ging
de colonne verder richting
Scheveningen, om daar deel
te nemen aan een defilé.

Jurylid Marnix was al bij
de eerste ronde zo enthousiast, dat hij de jongeren
graag nog eens wilde zien.
Daarom besloot hij om iedereen door te laten gaan
naar de 2e ronde. In die 2e
ronde werd het skateparcours moeilijker gemaakt
en de skaters werden goed
aangemoedigd door het publiek. In de finale kreeg iedere deelnemer 2 minuten
de tijd om zich nogmaals
te bewijzen door alle skate-obstakels te gebruiken.

Daardoor werd het nog
moeilijker voor de deelnemers maar ook voor de jury.
Volgens organisator Roy
van Buuringen hebben alle
jongeren die deelnamen
aan het Zandvoort Skate
Event veel talent en zal
dit komende jaren alleen
maar groeien. Na de finale
maakte de jury de winnaars bekend. De eerste
plaats was voor Matthew
Kensen, de tweede plaats
ging naar Gilles Hofthek

en als derde eindigde Bram
Blauboer. De winnaars gingen met een leuke prijs naar
huis. De prijs voor de beste
truc werd gewonnen door
Ruben Heineman.
De organisatie kijkt terug
op een geslaagde middag
die gewaardeerd werd door
de buurt, ondernemers en
vooral de Zandvoortse
jeugd. Van Buuringen meldt
dat gestreefd wordt naar
een nieuwe editie van het
Zandvoort Skate Event.

Telefonisch spreekuur Vergunningverlening
Bouwen tussen 9 en 11 uur.
Zie pagina 21
‘Bij defensie staan er ook
nog een paar die volgend
jaar kunnen meedoen’

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl
1

Als ik erover praat,
is het net alsof het niet over mezelf gaat.
Intens verdrietig om het gemis, maar ook met heel veel
dankbare herinneringen aan haar, geven wij u kennis
dat na een leven vol zorg en aandacht voor hen die
haar dierbaar waren, is overleden, mijn lieve vrouw en
onze zorgzame moeder, oma, grootoma, onze Lenie

Helene Post
Lenie

* Nootdorp, 2 maart 1932

† Leerdam, 5 mei 2011

getrouwd met Hendrikus Berkhout
eerder weduwe van Thomas Dijkman
Tom en Bea
Sander en Laura
Lieke en Lennard
Jelmer
Hans en Truus
John en Stephan
Mira en Nina
Gertrude en Marc
Cees
Marleen
Eline

dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling na het
overlijden van mijn lieve man en vader:

Ruud Redelaar
* 22 april 1942

Het was hartverwarmend zoveel steun, troost en
liefde van u te mogen ontvangen. Daar het ons niet
mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, hopen
wij dat u langs deze weg onze dank wilt aanvaarden.
Nancy Redelaar-Oostenrijk
en Francoise Redelaar-Roodhart
Zandvoort, mei 2011
www.condoleance.nl/13102

Spotlights

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.

Wij willen iedereen
hartelijk bedanken
voor alle geweldige reacties en cadeau’s na
de geboorte, het verblijf in het ziekenhuis
en de thuiskomst van onze zoon

Henk Berkhout

Jaivy

Anneke en Jan
Ilse en Alexander
Quinten en Madelief
Anouk
Piet
Hugo
Pieter en Marieke
Carmen

† 25 april 2011

Jolien en Jeroen

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

Ineke en Eef
Evelien en Max
Arnaud en Aurelie
Enzo en Timothéy
Thibaud en Charlotte
Thea en Frans
Jeroen
Paul
Bart en Marloes

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
~ Begeleiding voor nabestaanden ~
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

Correspondentieadres :
G.H. de Jong – Dijkman
Voorstraat 72, 4153 AM Beesd
Op woensdag 11 mei jl. hebben wij in crematorium
Daelwijck te Utrecht afscheid van haar genomen.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het medisch en
verplegend personeel van STMR en de afdelingen Rietput
en Anemoon van verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam.
2

023 -7515 666
  Gevestigd in Zandvoort
		

  Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
       Dag en nacht bereikbaar

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N
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Arie Citroen 65 jaar lid PvdA

Afgelopen zondag reden 120 ‘oldtimer’ tractoren door

Begin dit jaar was het 65 jaar geleden dat onze plaatsge-

de viskraam van Arlan Berg een tussenstop gemaakt om

richte Partij van de Arbeid. Zittend op de rand van de raad-

Zandvoort. Tijdens een tocht door de omgeving, werd bij
de inwendige mens wat te versterken en om het publiek
de fraaie landbouwwerktuigen te laten bewonderen.

noot Arie Citroen zich opgaf als lid van de toen net opgehuisfontein werd Citroen enthousiast toegesproken door
Leo Heino, voorzitter van de PvdA, afdeling Zandvoort.

De antieke trekkers maken een pitstop bij Arlan Berg

Nieuw-Venneper Kees van
Kampen organiseert, als lid
van de landelijke vereniging
Oude motoren en trekkers,
al voor de zesde keer een rit
door Noord-Holland. “Overal
waar we komen kijkt het
publiek zijn ogen uit”, aldus Van Kampen die zelf de
oudste trekker van de stoet
reed (1948). Voor de rit, die

al in het begin van het jaar
werd aangekondigd, is dermate veel belangstelling
dat hij een maximum heeft
in moeten stellen. Of het
bewust was of niet, de trekkers gingen via de boulevard
Barnaart weer Zandvoort uit,
een goed ding vanwege de
drukte richting Zandvoort
wegens het warme weer.

Bevrijdingsdag-bingo
Elke jaar op Bevrijdingsdag organiseert de Stichting Vie-

ring Nationale Feestdagen Zandvoort een bingo voor de

Zandvoortse senioren. Twee enorme prijzentafels zorgden
ervoor dat iedereen met aantrekkelijke prijzen naar huis
ging. Bovendien werden alle deelnemers verwend met
gratis hapjes en drankjes.

In De Krocht was het bij aanvang meteen al gezellig druk
en pianist Hein Schrama,
een zeer trouwe vrijwilliger,
zorgde voor de toepasselijke
muziekachtergrond. Harry
Lemmens, al 21 jaar actief
als bingo-spreekstalmeester,
leidde vaardig en met veel
gevoel voor humor de twee
rondes. Vrijwilligers gingen
rond met hapjes en drankjes
waarbij zeker ook de advocaat
met slagroom royaal werd
geconsumeerd. Zanger Henk
Jansen wist de harten van de
aanwezigen te raken met zijn
vertolking van zeer bekende
liedjes. Voor de meesten was
het beslist geen moeite om
luidruchtig mee te zingen.
Aan deze heerlijke en ont-

spannen middag zullen de
uitgenodigde senioren met
veel plezier terugdenken.
Harry Lemmens zegt ieder
jaar weer intens te genieten van de waardering voor
de inmiddels traditionele
Bevrijdingsdag-bingo voor
55 plussers. “De fantastische
ondersteuning van onze
trouwe sponsors voor de gigantische prijzentafel mag
zeker wel eens genoemd
worden. En natuurlijk ook
de namen van al die vrijwilligers als: Wilma, Nelly, Astrid,
Kitty, Rocco, Teun, Hans, Ernst,
Bert, Patricia, Renske, Malissa,
Maurice, Itse en de niet opvallende gastheren Theo Smit
en Rob Dolderman. Volgend
jaar zijn we er weer!”, sluit
Lemmens af.

Arie Citroen (r.) krijgt de Dreespenning overhandigd van Leo Heino

Heino herinnerde aan de inspanning en successen van
de PvdA in vele naoorlogse

kabinetten en eveneens aan
de ups en downs, waar elke
partij op gezette tijden mee

te maken krijgt. Ook in perioden van tegenspoed kon de
partij rekenen op de onwrikbare trouw en steun van leden als Citroen. Met nadruk
wees Heino op de persoonlijke inspanningen van hem
voor de sociaaldemocratie,
als lid van de plaatselijke afdeling en vooral als lid van
de gemeenteraad. Onder
luid applaus van het publiek
overhandigde Heino vervolgens de Dreespenning en
een persoonlijke felicitatiebrief van landelijk voorzitter Lilianne Ploumen aan
de jubilaris. Bijzonder is dat
Arie's vrouw, Dicky Citroende Widt, eveneens namens
het PvdA-partijbestuur, ter
gelegenheid van haar 25-jarig lidmaatschap een speld
voor haar betrokkenheid
kreeg uitgereikt.

Week van de Zee:
‘Het is fijn in een badplaats te zijn!’
Nadat de landelijke organisatie is gestopt met de Week
van de Zee, organiseert de gemeente Zandvoort voor het
tweede jaar op rij zijn eigen strand en zee week. Van 21 tot
en met 29 mei staan educatieve, sportieve en culturele activiteiten in het teken van strand en zee.
Met een vlaggenceremonie
opent wethouder Wilfred
Tates op 21 mei om 14.00
uur bij het Juttersmu-ZEEum de Week van de Zee. Er
zullen tal van grote en kleine activiteiten plaatsvinden,
waarvan de meeste gratis te
bezoeken zijn.

Cultureel

De culturele activiteiten
hebben een link naar strand
en zee. Zo is er op zaterdag
21 mei van 11.00 tot 16.00
uur een workshop glasfushing ‘vissen in de zee’ en
op 29 mei een workshop
werken met juttersmateriaal. Deze workshops kosten
€ 5 en worden gegeven door
Ellen Kuijl in de Smederij
aan het Schelpenplein. Op
27 mei is er in atelier ’t Zand
(Vuurboetsstraat 8rd) een
expositie met strandschil-

derijen en op 28 en 29 mei is
er een open atelier bij Donna
Corbani (Van Speijkstraat
104) met strandtaferelen
en zeemeerminnen. Het
Zandvoorts Museum is in
de Week van de Zee gratis
toegankelijk en daar geeft
Marianne Rebel op 28 mei
van 13.30 tot 16.00 uur een
schilderworkshop. Ook op
28 mei is bij strandpaviljoen
Mango’s om 16.00 uur een
spectaculaire Dancemob
met LOONA.

Sportief

Op woensdag 25 mei vinden
een aantal sportieve evenementen plaats. Ter hoogte
van strandpaviljoen Skyline
is vanaf 10.00 uur het Skim
Jam kampioenschap; van
17.30 tot 18.30 uur een Battle
of the Coast, kitesurfen en
suppen, bij Watersport &

Beachclub The Spot (open
inschrijving), van 19.00
tot 20.00 uur organiseert
Kenamju een powerwalk,
wandelen in een maximaal
tempo, start bij Skyline
13; van 19.30 tot 20.45 uur
geeft QuatroBT een gratis
conditietraining op strand,
boulevard en duinen, start
bij Havana aan Zee.

Educatief

Op zaterdag 29 mei vindt
van 11.00 tot 16.00 uur de
Hulpverleningsdag plaats
op het Badhuisplein. Tijdens
deze dag tonen de lokale
en regionale hulpdiensten
hun materiaal en om de
20/30 minuten worden er
spectaculaire demonstraties gegeven door politie,
reddingsbrigade, KNRM,
brandweer en Rode Kruis.
Verder kunnen bezoekers
bij de informatiestands terecht voor hun vragen. In
het Juttersmu-ZEE-um zijn
er rondleidingen en is er
informatie over alles wat
met strand en zee te maken
heeft.

column

TV reclame
Ook zo een hekel aan die
suffe reclames op TV? Zit je
naar een spannende serie te
kijken, komt de moordenaar
nét om de hoek kijken... hop
la. Wég serie. Verschijnen er
drie giechelende meisjes op
het beeld. “PLUS geeft meer.
Véél meer”. Ze stoeien met
knuffels. Of, zoals nu, met de
donkere Edgar in een winkelwagentje.
De irritantste reclame echter vind ik die van Schoon
derbeek. Beter Horen introduceert de Hoortestdag.
“Test. Test. Test”. Met dat
jengelende riedeltje op de
achtergrond. Je zou die man
toch van de buis willen schieten!!! En wat denk je van die
'zielige' man in bed met zijn
erectie stoornissen. Man. Ga
toch meteen naar de dokter,
denk ik dan. Val mij er niet
mee lastig.
Als ik het spotje van “Always”
zie met zijn: “Heb een happy
period”, dan weet ik dat er
helemaal niks van klopt. Je
maandelijkse perioden zijn
nooit ‘happy’. Bij mij waren
ze althans alleen maar pijnlijk
en stom vervelend. Vervelend
is ook die schreeuwlelijk van
Mediamarkt. Ben in staat om
niet meer in die winkel te komen. “Ik ben toch niet gek”.
Nee. Ik niet. Hij wel. Trouwens,
tegenwoordig zie je die TV reclames twee, drie keer achter
elkaar. Moet dat nou?
Is er dan niks leuk aan al die
reclame? O ja. Er zijn soms
wel grappige TV spots bij.
Automerk Lexus had de primeur. Met dat stoïcijnse joch
dat in zijn pyjama aan de deur
komt en zijn vader berispt die
's nachts een proefrit wilde
maken. Vraagt of hij wel weet
hoe laat het is, klapt de deur
dicht en mompelt: “Mafkees”.
Kijk. Die vond ik nou leuk. Of
die man van het automerk,
Peugeot geloof ik. Die allerlei piepjes en geluidjes
produceert. Nét doet of
hij een super automatische auto heeft. Simpel
en subtiel. Dus... blijf
ik de spots toch maar
bekijken.

Lienke Brugman

120 tractoren door Zandvoort
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burgerlijke stand

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
mei

22 april - 4 mei 2011
Geboren:

Shane Revan, zoon van: Paap, Berna Wilhelmina.
Dean Cornelis John, zoon van: van Marm, Martin Michel en:
de Vries, Sharon Maria Jans.
Joey Jesse Gerardus, zoon van: van der Valk, Frits en: Paap,
Maaike Lummigje Hendrika.
Valencia Comfort, dochter van: Boama-Siaw, Isaac Kwabena
en: Leegwater, Paulien.

13 Zingen met Gré - Café Alex, aanvang 20.30 uur
14 Live muziek - Cosy Cotton Band in Het Wapen van
Zandvoort, aanvang 20.30 uur

Ondertrouwd:

Vermeulen Windsant, Eric Hartog en: Veen, Manuela Charita
Desirée.
Michalak, Tomasz Adam en: Fryda, Ilona Patrycja.
Goossens, Erik Jacobus Walburgus en: Chen, Li.

Geregistreerd Partnerschap:

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Paap, Simon Arend en: Kamstra, Erica.

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka

Gehuwd:

Koper, Edwin en: Schoen, Anja.

€10,50

Overleden:

Voorn geb. Feldkamp, Johanna Hendrika, oud 94 jaar.
van Rijgersma geb. Langenberg, Bertina Johanna, oud 91 jaar.
Boon geb. Oosterhout, Everdina, oud 55 jaar.
van den Haspel geb. Tamminga, Hiltje, oud 79 jaar.
Kooijman, Hermanus Petrus, oud 90 jaar.
den Os geb. Lasschuit, Wilhelmina Alida, oud 57 jaar.
Redelaar, Rudolf Hugo, oud 69 jaar.
Keesman geb. Koper, Adriana Anna, oud 90 jaar.
van der Meij geb. Vork, Wilhelmina Martina, oud 90 jaar.
Ruijter geb. Bom, Elisabeth Marianne, oud 61 jaar.
Scheepstra, Florida Margaretha, oud 75 jaar.

kerkdiensten RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren
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Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.
Graag tot ziens, fam. Boom

t/m 24 juli: tentoonstelling Perceptie(s)

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. W.M. Schinkelshoek uit Bennebroek
www.kerkzandvoort.nl

colofon

11

14+15 Circus Rigolo - Parkeerterrein ‘De Zuid’
15 DTM - Circuit Park Zandvoort
15 Kunst- en boekenmarkt - Raadhuisplein
15 Rommelmarkt - De Krocht, 10.00-16.00 uur
21 Eredivisie tennis - 1e speeldag: Manage – TC Zandvoort
22 Voorjaarsmarkt - Jaarmarkt door centrum
22-29 Week van de Zee - In teken van strand en zee
Zandvoorts Museum:

direzione:
Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Circus Rigolo
Fantâsia
Parkeerterrein De Zuid

Circusvoorstellingen:
zaterdag 14 mei

zondag 15 mei:
Familiedag!

Alle plaatsen € 7,50
Beide voorstellingen
aanvang 15.00 uur

Feest in de circustent!
Reserveren: 06-4621 0339

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Wegens vakantie gesloten
van 16 t/m 27 mei
Waarnemingen:
A t/m K: Dr. Scipio
		
(tel. 5712058)
L t/m Z: Dr. B. van Bergen
		
(tel. 5719507)
Let op: deze huisartsen hebben geen inloopspreekuur

Na 17.00 uur en in het weekend
belt u tel. 5453200 (doktersdienst)
Zie ook onze website:
www.huisartsweenink.nl
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Open dag KNRM
Afgelopen zaterdag was het de landelijke open dag van de
KNRM. In Zandvoort was deze dag weer voortreffelijk ver-

zorgd. Veel donateurs, de zogenaamde ‘Redders aan wal’,
maar ook anderen kregen de gelegenheid om een tochtje
met de ‘redboot’ Annie Poulisse te maken.

Donateurs gaan aan boord voor een rondje op de Redboot

Er stond weinig wind dus het
rauwe ‘stampen’ zat er deze
keer niet in. Nu echter konden
de schippers van dienst wel
laten zien wat voor indruk-

wekkende manoeuvres deze
reddingboot kan uitvoeren.
Ook de oefening van de samenwerking tussen de Annie
Poulisse en een Search And

Rescue (SAR) helikopter van
de Koninklijke Marine werd
door veel toeschouwers vanaf
het strand gevolgd. In het botenhuis was er gelegenheid
om veel foto’s te bekijken.
De dag, mede georganiseerd
om donateurs te werven, was
bijzonder succesvol en een
aantal nieuwe donateurs
werd van harte welkom geheten. Uiteraard kan de KNRM
er meer gebruiken maar waar
ze ook naar op zoek zijn, zijn
nieuwe vrijwilligers die genegen zijn om bij nacht en
ontij erop uit te trekken om
mensen in nood weer naar
de kant te halen. Een prachtige vrijetijdsbesteding! Meer
informatie vindt u op www.
knrm.nl.

12,5 jaar Korver Sporthal
Vorige week zaterdag was het op de kop af 12,5 jaar geleden dat de Korver Sporthal geopend werd. Ter gelegenheid daarvan werd een receptie gehouden voor alle
gebruikers, leveranciers en bouwers. Het werd een geanimeerde bijeenkomst met een verrassende mededeling
van bestuursvoorzitter Hans Reijmers.

Hans Reijmers (l.) wordt bedankt door Harry Lemmens

Alle sportverenigingen die
van de sporthal gebruikmaken waren aanwezig om
voorzitter Hans Reijmers en
zijn medebestuursleden te
feliciteren. Tijdens zijn speech
kondigde Reijmers aan dat hij
de bestuurshamer per direct
neerlegt. “Ik heb het altijd met
veel plezier gedaan maar ben
al sinds ver voordat de sporthal opgeleverd werd voorzitter en het is nu mooi geweest.
Bestuurslid Jaap Enderman
neemt het stokje over”, meldde hij. Reijmers blijft wel lid
van het bestuur maar in een
minder intensieve functie.

ZANDVOORT SCHOON!? en Afgedankte
Elektrische en Elektronische Apparaten.
Regelmatig komen de medewerkers van de afdeling Reiniging & Groen
op de meest onverwachte plekken zogenaamd AEEA-afval tegen.
Vanzelfsprekend hoort dat niet op straat te slingeren en hoort het
ook niet bij het grofvuil. Het moet bij voorkeur apart verwerkt worden.
AEEA kunt u op de volgende manieren GRATIS gescheiden laten verwerken:
• is het nog bruikbaar? Geef het af bij de kringloopwinkel, zoals de Schalm in Haarlem, of
laat het door deze instantie ophalen;
• inleveren bij de winkelier waar het apparaat is aangeschaft;
• afgeven bij de Remise tijdens openingstijden;
• zwaarder dan 10 kg en niet meer herbruikbaar? Maak een afspraak om het te laten ophalen.
Bel de Centrale Meldlijn: (023) 5740200, u wordt via het keuzemenu direct doorgeschakeld
naar de Schalm of naar de inzameldienst. U krijgt dan een datum door waarop het AEEA
wordt opgehaald. De wachttijd hiervoor is minimaal één dag en maximaal een maand.

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Laatste stukje
Gemeenschapshuis

Vorige week donderdag
werd het laatste stuk beton
van het Gemeenschapshuis
door een machine verpulverd. Het einde van een stuk
Zandvoortse historie dus. De
resten zullen dienst gaan
doen als fundering voor wegen en dat is wel heel wat
anders.

Prinsesseweg
afgesloten

Vorige week meldde de
Zandvoortse Courant dat
de Prinsesseweg voor een
week dicht moet vanwege
rioleringswerkzaamheden
voor het Louis Davids Carré.
Maandagochtend bleek dat
Connexxion van deze afsluiting niet op de hoogte was
gesteld, althans de chauffeurs niet. Een slordige zaak
want de regionale vervoerder had in principe de chauffeurs van een omleiding op
de hoogte moeten stellen.
Nu stonden die ineens voor
een voldongen feit. Voor zover bekend lag de fout bij
de vervoersmaatschappij
intern. Ondertussen is het
voor de chauffeurs duidelijk
dat er een omleiding binnen
Zandvoort geldt.

Krans in Nieuw Noord

Zondag is in Nieuw Noord
op een speelveldje een krans
gevonden die bij één van de
oorlogsmonumenten op 4
mei was gelegd. Uiteraard is
het een schande dat onverlaten zich zonder enig respect op dit soort vandalisme
botvieren. Hopelijk kan er

achterhaald worden wie dit
op zijn geweten heeft want
iedere Nederlander
hoort respect te
hebben voor uiting
en van droefenis,
om wat voor reden
dan ook, van andere
Nederlanders.

Vermiste man
terecht

Zaterdagmiddag vloog een
politiehelicopter laag over het
Zandvoortse strand en was
duidelijk op zoek naar iets of
iemand. Later bleek dat het
om een verstandelijk gehandicapte man ging die rond
15.00 uur op een gehuurde
mountainbike vanaf Centre
Parcs in onbekende richting
vertrokken was. Er werden
diverse zoekacties op touw
gezet en boswachters zochten het duinterrein af, ook
Burgernet en Twitter werden
ingeschakeld. Zaterdagavond
werd de man uiteindelijk in
Noordwijkerhout aangetroffen.

Nieuwe dichtbundel

Op dinsdag 17 mei is er van
20.00 tot 22.00 uur een open
podium bij de dichterskring
de Nieuwe Egelantier. De
Zandvoortse dichter Else
Dudink zal haar nieuwe
dichtbundel ‘De shantykoren
zingen’ presenteren. Deze
presentatie is in de foyer
van de Egelantier aan het
Gasthuisvest 47 te Haarlem.

Rommelmarkt

Was er op de Vrijmarkt niets
van uw gading bij dan is er
nog een mogelijkheid om verder te zoeken. Want komende
zondag 15 mei is er van 10.00
tot 16.00 uur de Zandvoortse
Rommelmarkt in De Krocht.
Waar uitsluitend tweedehands spulletjes worden
aangeboden alsmede antiek,
curiosa, verzamelingen en
boeken. Mevrouw Franzen
uit Badhoevedorp is er ook

met een kraam waarvan de
opbrengst geheel ten goede
komt aan Weeskinderen in
Sri Lanka en ter ondersteuning van de Stichting Kandy
Schools. Inmiddels heeft ze
ook een schenking gedaan
aan de Zandvoorter Armand
d’Hersigny voor het project
Ayubowan in Sri Lanka. De
bar in De Krocht is tijdens
de markt geopend voor koffie, drankjes en broodjes. De
toegang is gratis.

Rondje Vogelmeer

Dit keer organiseert het IVN
Zuid-Kennemerland een bijzondere excursie op zondag
15 mei een ontdekkingstocht
naar de bijzonderheden
van de Kennemerduinen.
Tijdens deze excursie
wordt de variatie van het
duinlandschap bekeken en
ervaren. Ook u gaat op zoek
naar bijzondere planten en
vogels in het duin en het
Vogelmeer. Het Vogelmeer
heeft licht aflopende oevers,
ondiepe moerasgedeeltes
en een aantal zanderige eilandjes. Dit alles is goed te
zien vanuit de vogelkijkhut.
Momenteel geeft het meertje onderdak aan verschillende vogels en amfibieën.
Vertrek is om 11.00 uur bij
het informatiebord parkeerplaats bij Parnassia, Kenne
merd uinen. Deelname is
gratis. Aanmelden vooraf
is niet nodig. Voor meer
Informatie kijk op www.ivn.
nl/zuidkennemerland.

Goedkoper

In het artikel van vorige
week over het Inlooppunt
bij de Agathakerk, is een foutief bedrag vermeld voor de
koffieprijs. De kosten voor
2 kopjes koffie of thee met
wat lekkers zijn geen € 2
maar slechts € 1. Een goede
reden dus om op de woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
eens langs te gaan om gezellig even bij te kletsen.
5
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Woondag ABN AMRO Bank Zandvoort
Zaterdag 21 mei van 13.00 tot 16.00 uur is het zover, dan
vindt de eerste Woondag plaats bij de ABN AMRO Bank in
Zandvoort. Want de meimaand is woonmaand bij de ABN
AMRO. De rode loper ligt vanaf 13.00 uur letterlijk en figuurlijk uit aan het Raadhuisplein 1.

Versierde varkens van Marianne Rebel

Vanaf 12.00 uur kunt u op
deze dag de medewerkers
van de bank tegenkomen in
het dorp om ballonnen uit te
delen. Wie het formulier invult dat aan deze ballonnen
hangt, ontvangt een leuke

attentie op het bankkantoor
(zolang de voorraad strekt!).
Alles rondom u en uw woning staat centraal tijdens
de Woondag. De ABN AMRO
verstrekt vrijblijvend een

hypotheekadvies, Greeven
Makelaardij en notaris Van
der Valk & Swart zijn aanwezig om u van alles te vertellen over de Zandvoortse woningmarkt en alle tips & trucs
daarbij, en Dimphy Toonen
van de woonwinkel 38 Avenue
zal u graag adviseren over de
aankleding van uw bestaande
of nieuwe woning. Ook aan
de kinderen is gedacht want
speciaal voor hen komt de
beroemde Zandvoortse kunstenares Marianne Rebel naar
het kantoor. Daar zal zij samen met de kinderen spaarvarkentjes beschilderen en
versieren. Tevens zal er voor
hen ook een suikerspinnenautomaat en volop popcorn
aanwezig zijn! Zet 21 mei dus
in uw agenda!

BNN filmt in Zandvoort
Afgelopen week heeft een filmploeg van BNN diverse
opnamen gemaakt in Zandvoort. Bij strandpaviljoen Skyline, Fame, café Neuf en op Circuit Park Zandvoort was
het een drukte van belang omdat er ook figuranten gevraagd werden. Het nieuws ging als een lopend vuurtje
door het dorp en veel Zandvoorters namen een kijkje.

Opnames van BNN bij Skyline

Het ging om opnames voor
de BNN-serie Loverboys, waarvoor diverse locaties in onze
woonplaats nodig waren. Op
Circuit Park Zandvoort heeft
de Zandvoortse coureur Dillon
Koster ook deelgenomen aan
de opnamen. Het gaat om
een serie waarin twee presentatoren zich ter beschikking stellen om vrijgezellen
te koppelen aan een partner.
De in Zandvoort opgenomen
beelden zijn naar verluid
vanaf 22 juni, als de eerste aflevering van de nieuwe serie
wordt uitgezonden, te zien.
Komende zondag, 15 mei, is bij
BNN een zogenaamde compilatieaflevering te zien van de
vorige reeks, waarin ook een
Zandvoorter acte de précense
zal geven. Kijken dus!

Strandvoort De Zandvoortse strandpaviljoens

Strand Noord (26)

Willy’s (20a)

Paviljoen Boom (11)

Strandpaviljoen 26, Strand Noord, is gelegen direct onder het NH Hoteles. Rob en Reina Paap startten in 1973
hun eigen onderneming en zijn het langst als zelfstandige strandpachters actief.

Onder het hotel van Center Parcs ligt het ouderwetse

Reina heeft het zand en de zee door haar aderen stromen. Zij is de kleindochter van Hendrika Hendriks (een
van ‘Muisie’) die ooit als eerste een houten ‘strandtent’
exploiteerde. “Tijdens de watersnoodramp in februari 1953
is die weggespoeld. Vanaf die tijd dateerde het paviljoen
dat wij drieëndertig jaar gerund hebben. Toen we vijf haar
geleden een nieuw paviljoen lieten bouwen, hebben we
de naam veranderd in Strand Noord”, aldus Reina.

strandtent is maar bovenal een echt familiebedrijf

Joegoslavisch eten op het strand van Zandvoort? Dat
kan eigenlijk maar op één plek en dat is bij strandpaviljoen Boom. Pascal en ‘Zokie’ zijn dit jaar aan hun
22e seizoen begonnen en doen het nog steeds zoals ze
toentertijd zijn begonnen: in een goed onderhouden
en fantasierijk ingericht paviljoen en gezellige bediening hun gasten verwennen.

Het nieuwe paviljoen, dat volledig geïsoleerd is (lekker in
het voor- en naseizoen!), is ruim, licht en gezellig ingericht.
Strand Noord beschikt over een ruim terras en tevens een
ruime zonnebak met ligbedden. De menukaart is, zoals
Reina zegt, een standaard kaart met voor elk wat wils.
Dus van schnitzel tot een goed belegd broodje en van
een tournedos tot een smakelijke uitsmijter. “Vooral het
‘vispannetje’ en de varkenshaas uit het pannetje zijn toppers die veel besteld worden”, sluit Reina af. Strand Noord
kan partijen tot 100 couverts aannemen.
Strand Noord, paviljoen 26, tel. 5715848.
Web: www.strand-noord.nl

maar zeer gezellige paviljoen Willy’s, dat nu door de
derde generatie Paap geëxploiteerd wordt. Ga mee

naar een strandpaviljoen dat eigenlijk nog een echte
waar de tijd bijna heeft stil gestaan.

Alles oogt ontspannen en ademt nostalgie als je via het
pad bij Willy’s naar beneden gaat. Op het terras staat
een bord met het weekmenu: gepaneerde gamba’s met
garnituur voor slechts € 6,95 (!).
“We hebben het heel bewust ouderwets gehouden. Wij
zijn geen ‘paviljoen’ en al helemaal geen ‘beachclub’,
maar gewoon een strandtent”, zegt Jilles Paap, die samen met broer Klaas de strandtent exploiteert. “Je kunt
tegenwoordig niet buiten je keuken al hebben wij ook
gasten die voornamelijk voor het strand komen. Bij ons
betaal je voor een bedje niet meer dan € 5 per dag en
dat is alleszins zeer schappelijk”, legt hij uit. Niet alleen
de gasten van Center Parcs maar ook veel Zandvoorters
behoren tot hun klantenkring. “Wij staan altijd voor onze
(vaste) gasten klaar dus nemen wij geen partijen en feesten aan”, zegt Jilles als laatste.
Strandtent Willy’s, paviljoen 20a, tel. 5716478.

Een rij heerlijk nostalgische ligstoelen voor een lommerrijk terras verwelkomen de gasten van Boom. Bij binnenkomst in het paviljoen vallen direct de vele accessoires,
van vreemd gevormde pompoenen tot aan kreeftenvallen
aan toe, op die afkomstig zijn uit het gebied van het oude
Joegoslavië. “Wij hebben absoluut geen voorkeur voor
wat voor streek- of landgebonden keuken dan ook. Bij ons
kan men genieten van al het goede dat langs de kusten
van het grootste gedeelte van het Balkanschiereiland
groeit en bloeit”, vertelt Pascal glunderend.
Strandpaviljoen Boom kent veel vaste gasten. “Onze gasten komen voor de rust en om lekker te kunnen eten.
Daarom nemen wij geen besloten partijen of feesten
aan”, legt ze uit. Een prima plek om te genieten van al
het goede der aarde.
Boom, paviljoen 11, tel. 5717580.

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Het Wapen van Zandvoort
Het gezellige café aan het Gasthuisplein

presenteert:

zaterdag 14 mei
aanvang 20.30 uur

APK

waterstanden
Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een
unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,
trouwen, recepties, en andere feesten.

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Voor reserveringen bel

023 - 571 57 07

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

www.clubnautique.nl

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

apr

+
Surprice act
Design by:

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

12
13
14
15
16
17
18
19

Hoog

Laag

Hoog

Laag

Hoog

00.10
0 1 .1 6
02.09
03.02
12.59
04.32
-

06.35
07.54
09.04
10.04
1 0. 5 4
11.35
12. 40
00.50

11.35
12.34
13.45
14.35
15.25
16.12
16.59
0 5 .1 7

19.35
21.10
22.04
22.35
2 3 .1 4
23.55
13. 40

1 7. 4 5

w

a

t

e

r

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

ter waarde van € 29,-

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97
Bezorg(st)er
worden?
Dat doe je bij
ZVO Verspreiders!
Ben jij onze toekomstige bezorger die in jouw omgeving 1
of meerdere malen per week de brievenbus van je 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
je laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Word bezorger bij ZVO Verspreiders!
Surf naar www.zvo-verspreiders.nl of bel 06-1139 1478
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten
en plaatsing van brieven te weigeren.

Waardige herdenking 4 mei?

Rosarito

Graag wil ik reageren op het artikel in de Zandvoortse Courant van 5 mei 2011 over de herdenking op 4
mei jl. Aan het eind van het stuk staat de zin: “Het was een waardige herdenking.” De herdenking was
inderdaad waardig. Mijn jaarlijkse ‘irritatiemomentje’ is de Stille Tocht. Ik loop al jaren mee.
Om 19.00 uur begint de herdenking in de kerk aan het Kerkplein en zijn de toehoorders waardig en
stil. Tussen 20.00 uur tot 20.02 uur is iedereen bij het monument waardig en stil. Kan iemand mij
dan uitleggen waarom het moeilijk is om tijdens de Stille Tocht, de naam zegt het, dan STIL te zijn. Ik
verbaas mij er elk jaar weer over. Het kletsen begon dit jaar al op het Kerkplein. Sterker nog, sommigen
lopen gewoon de dag door te nemen. En dat tot aan het monument. Af en toe boos omkijken of ssssst
zeggen helpt niet. Aan het begin van de stoet valt het nog mee, hier lopen de hoogwaardigheidsbekleders,
die weten hoe het moet. Maar vanaf ongeveer het midden van de stoet tot en met het einde loopt men
te praten. Sommigen met een fluisterende stem, sommigen met een iets hardere stem. In ieder geval is
men niet stil of stil te krijgen. En dat terwijl je alléén maar je eigen voetstappen, het tromgeroffel en de
vogels zou moeten horen.
Terrassen zijn leeg, deuren van restaurants en cafés zijn gesloten. Uitbaters langs de route houden er
goed rekening mee. Je hoort tijdens de tocht geen geluid uit de horecagelegenheden.
Mijn voorstel is om vanaf het moment dat naar ik hoop u dit stuk leest, u alvast gaat oefenen. U heeft
hiervoor 51 weken de tijd. Probeer het eens, een half uurtje wandelen en dan niet te praten. Moet lukken toch? Scheelt mij een ‘irritatiemoment’ en is de Stille Tocht echt eens een Stille Tocht zoals deze is
bedoeld, namelijk oorverdovend STIL.

Els Kuijper-Zwemmer

Uit ervaring weet ik dat er altijd spanning is in de laatste uren voor de productie van een krant. Ook
weet ik dat de Zandvoortse Courant altijd op woensdag wordt gedrukt, zodat deze op donderdagmorgen
verspreid kan worden. Mijn verbazing was dan ook groot bij het lezen van de Zandvoortse Courant van 5
mei j.l., waarin een uitgebreid verslag staat van de dodenherdenking op woensdagavond 4 mei. Ik heb de
journaliste en de fotograaf actief bezig gezien. Zij waren beslist niet vóór 20.30 uur thuis en moesten
toen nog het verslag maken. Vervolgens doormailen, waarna de productie van de krant dezelfde avond
en nacht kon starten.
Ik heb een groot respect voor journalist/fotograaf en productieteam die dit mogelijk hebben gemaakt.

Pieter Joustra

Er bestaan nog lieve mensen
Het is woensdagavond half 10 als ik met de trein Zandvoort binnenrijd. Helemaal vergetend dat het
paasvakantie is en goed weer, loop ik al 2 uur door Zandvoort om een hotelkamer te vinden. Daar tref ik
een jongedame op de fiets die haar hond uit laat, en haar spreek ik aan. Ze stopt meteen, en beantwoord
vriendelijk mijn vraag of ze me kan helpen. Wie doet dat nog zo laat? Haar moeder die al in bed ligt belt ze
op en die staat al op ons te wachten. Wie helpt ’s avonds zo laat nog een wildvreemde vrouw die helemaal
vreemd is, aan een hotelkamer? Lieve dames, ik wil jullie beiden heel hartelijk bedanken voor de moeite die
jullie deden voor mij en ik zal altijd aan jullie terugdenken met een warm gevoel in mijn hart.

Veel liefs van Ingrid Stevens,
een dankbare toerist uit Maastricht

door Erna Meijer

Nu het zomerweer al op volle toer is, wordt het hoog tijd om de winterkleding op te bergen en de klerenkast eens nauwkeuriger onder de loep te nemen. Wat hebben wij nog

nodig om de zomergarderobe aan te vullen of nieuwe combinaties aan te schaffen? Als
dat duidelijk is, of als u zich gewoon wilt laten verrassen, is een bezoek aan Rosarito op de
Grote Krocht zeker een aanrader.
Eigenaresse Else Blanken
stein en haar vaste krachten
Maritha, Cherrelyn en dochter Rosa, geven u graag een
goed advies. "Het leuke is dat
wij vieren onderling precies
10 jaar in leeftijd verschillen,
een hecht team zijn, en dat
we met zijn allen ons uiterste best doen om de klanten
tot tevredenheid te helpen.
Ik had eerst een kinderwinkeltje op de Buureweg, maar
volgend jaar vieren wij al ons
vijfentwintig jarig bestaan
met deze modezaak", vertelt
Else enthousiast.

jongste vaste klant is 13 en de
oudste 90, alle dames kunnen
in het kleine, gezellige winkeltje terecht. Niet alleen voor
dameskleding, maar ook voor
fraaie lingeriesetjes en een
kleine collectie badkleding.
Dat geldt ook voor accessoires
zoals sjaals, kettingen, tassen
en slippers, die heel bewust
bij de kleding zijn uitgezocht.
Een zeer belangrijk aspect is
eveneens dat alle artikelen
heel betaalbaar zijn; met uitzondering van enkele stuks
ligt de prijs altijd ver onder
de € 100.

Vakkennis kan haar dan ook
beslist niet ontzegd worden.
Het bijzondere aan Rosarito
is dat zij het altijd weer een
uitdaging vinden om voor ieders stijl iets in de winkel te
hebben, van zeer vrouwelijk
tot sportief en stoer, zodat
de klanten origineel, maar
volkomen als zichzelf, gekleed
kunnen gaan. Jong of oud, de

De collectie dameskleding
in de maten 34 tot en met
44 is zeer gevarieerd. Het
merk Roxy staat voor jonge,
sportieve kleding, terwijl bij
'Street One' alle broeken, een
groot assortiment T-shirts in
vele kleuren en rokken niet
alleen gunstig geprijsd zijn
maar tevens onderling prima
bij elkaar passen. Just B gaat

meer de klassiekere kant op
en bij het merk Isla Ibiza komt
u vanzelf in de juiste vakantiestemming. Een apart rek
is gereserveerd voor de bijzondere, letterlijk fleurige
jurkjes van het merk King
Louie. De lingerie van 'Cheek'
en 'Lovable' is verkrijgbaar in
de maten 75A tot en met 85
E. Van alle maten en kleuren
zijn slechts enkele stuks in
voorraad, waardoor de kans
dat u uw aankoop overal in
Zandvoort tegenkomt, gering is. Een prettige bijkomstigheid is het klantenkaartsysteem. Bij iedere aankoop
van € 50 krijgt u een sticker.
Bij een volle spaarkaart (10
stickers), die twee jaar geldig
is, ontvangt u € 35 korting op
uw volgende aanschaf.
Rosarito, Grote Krocht 20B,
is zeven dagen per week geopend. Meer informatie en
openingstijden vindt u op:
www.rosarito.nl.

Lente in het dierentehuis
De medewerkers van Dierentehuis Kennemerland zijn creatief bezig geweest met de kattenverblijven. Een van de

kattenverblijven is ingericht met planten en dat blijken de
dieren heel erg leuk te vinden.
De katten komen hierdoor
veel meer buiten. Nu is het
idee geboren om de andere
verblijven ook in te richten
met planten. Gebleken is dat
de volgende, niet giftige planten erg in trek zijn: bamboe

(en dan liefst de winterharde
soort), diverse kruiden (als valeriaan, wilde tijm, lavendel,
rozemarijn), druif, vijg, kattengras en kattenkruid. Mochten
lezers van de Zandvoortse
Courant een plantje willen

bijdragen, dan is dat uiteraard heel erg welkom, deze
kunt u altijd langsbrengen.
Aangezien het kittenseizoen
weer voor de deur staat en
het dierentehuis weer veel
(moeder)poezen zal moeten (bij)voederen, zijn blikjes
kattenvoer ook erg welkom
en dan maakt het niet uit
om wat voor merk het gaat.
Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5, tel. 5713888.
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Zeer groot assortiment
zomerplanten

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

speciale mengsels voor
-plantenbakken
-hangzakken
-potterie
-hanging baskets
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Vrijdag
en zaterdag:
Een erg leuke aanbieding
uit eigen banketbakkerij:
4 moorkoppen voor € 6,Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Pedicure Salon Henny
komt ook bij u thuis.
Ontharen met LHE (Light
Heat Energy). Nu beginnen,
in de zomer klaar. Aan
bieding: per flits € 2. Oksel:
normaal € 28,50 nu € 16,50.
Van Speijkstraat 2/23.
Tel. 06-50203097 of
06-31931940 of 023-5734944
.........................................................
Wie (aannemer?!) was
getuige van de aanrijding
met Tel Aviv scooter op
7 februari in de Haltestraat?
Tel. 06-53527160
.........................................................
Hondentrimster De 4 poo
tjes, Annemiek Wolters. Bij
U aan huis. 06-23093264.
Lid van de ABHB
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in: dia
betische voet*, reumatische
voet*, schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Voor een goede en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid. 06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................
Racket bespannen?
Dietrich Spanservice
Tel. 06-53618845
Oosterparkstraat 31,
Zandvoort
.........................................................
Nagelstyliste worden??
De opleiding tot nagel
styliste begint met de gratis
introductie avond bij A.B.
Nails in Haarlem. Schrijf
je in via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
L. Paap Medische
hulpmiddelen, 06-51815360.
o.a.: veiligheid kinderen,
ladestopper, deurklem,
stopcontactbescherming,
veiligheidstuigje, traphekje,
bed/stoel verhogers
.........................................................
Voor alle lieve vrouwen
van Zandvoort: Charme is
bedrieglijk en schoonheid
vergaat, maar een vrouw
met ontzag voor de Here
God moet worden geprezen
(Spreuken 31:30). Meer info
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Dringend woonruimte
gezocht in centrum
zandvoort, appartement/
etage voor stewardes.
Netjes, niet rokend.
Bestedingsruimte tot
€ 500. Tel. 06-434328991,
karlien70@hotmail.com

Niet alleen voor binnen, maar
ook voor uw tuin of balkon
Specialist voor al uw bloemwerken.
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C U L T U UR
Sporen uit het verleden
Glas in Loodraam ‘Schelpenvisser’

Het onderwerp schelpenvisser leent zich perfect voor

een mooie afbeelding en is dan ook veelvuldig gebruikt.
Bijvoorbeeld ook in de gebrandschilderde ramen in het

Zandvoorts Museum, met schelpenvissers waar bootjes
op staan en met mooie wolkenpartijen. De afbeelding

van dit raampje komt in samenhang met de eenvoudige
rand mooi naar voren.

door Nel Kerkman

Het gebruik van gebrandschilderde ramen werd

ook in de oude huizen van
Zandvoort toegepast. Een
mooi voorbeeld is deze mooie
schelpenvisser. Het raam

komt oorspronkelijk uit
een huis dat staat op één
van de oudste plekjes van
Zandvoort; de Zuidbuurt.
Het raam zat volgens de
huidige eigenaar van het
huis in een muur, de rest
van de ramen aan de voorkant waren transparante
glas-in-loodramen. Na een
eerdere verbouwing is het
raampje verwijderd en werd
het raam door haar ouders
meegenomen. Het raampje
werd in het bovenlicht van
hun voordeur aangebracht
waar het nu met de deur
een mooie combinatie is.
De maker van dit raam is
helaas niet meer te achterhalen omdat er geen signatuur aanwezig is.

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

Zandvoortse ‘circustalenten’ bij Rigolo
Zandvoort heeft veel ‘circustalenten’ onder de inwoners.
Dat bleek dinsdagavond tijdens de galavoorstelling van
circus Rigolo. De Zandvoortse ‘prominenten’ zorgden in een
volle circustent voor een avond onvervalst entertainment.

Buikspreker Ron en pop Hans

Spil in het geheel is clown en
spreekstalmeester Didi, onze
plaatsgenoot Dick Hoezee.
Deze man is in staat om in zijn
eentje een volle tent helemaal
naar zijn hand te zetten. Deze
man heeft zoveel humor en
gebruikt die zo ad rem in taalgrappen, dat alleen daar naar
luisteren bij menigeen al de
nodige tranen van het lachen

over de wangen liet biggelen.
Regelmatig zette hij bekende
Zandvoorters voor aap maar
ging daarbij nooit over de
schreef.
Hoezee en kleindochter Sam
my hadden een groot aantal
Zandvoorters bereid gevonden om met ogenschijnlijk
simpele acts het hoog geëer-

de publiek te vermaken. En
dat was veelal lachen geblazen. Het geheim ligt in het feit
dat bijna iedere toeschouwer
alle ‘artiesten’ die optreden
persoonlijk kent. En dat ze al
tijdens de repetities heel veel
plezier beleven is ook terug te
zien in de acts.
Hoezee heeft oog voor details
en zo kon het zijn dat, zonder
de anderen tekort te doen, de
reusachtige Ron in twee acts
optrad met de bijna minuscule Hans, de boeienkoning van
de vorige twee afleveringen,
en zijn ‘schoonzwempartner’
van vorig jaar Peter. De dans
act van Ron en Peter was al hilarisch maar de buikspreek act
met Hans sloeg werkelijk alles. Door tijdgebrek waren de
twee niet in de gelegenheid
om te oefenen en dus moest
er geïmproviseerd worden. En
dat werkte fantastisch.

Nieuwe expositie bij Artatra
Komende zaterdag, 14 mei, opent galerie en kunsthandel

Artatra aan de Kostverlorenstraat een nieuwe expositie
met werken van drie meesters van het Realisme: Stefaan

Eyckmans (stillevens), Gerard Huisman (stadsgezichten) en

Helene Jacubowitz (brons). Een meester van de kookkunst,
Jan Hoeboer, komt de hapjes verzorgen.

Werk van Stefaan Eyckmans

Gerard Huysman schildert
met olieverf op paneel de
prachtigste stadsgezichten
en landschappen. Zijn werk
wordt gekenmerkt door een
fenomenale uitbeelding van
het licht. Dit is de eerste expositie van hem bij Artatra.
De galerie benadrukt hier-

mee haar motto ‘hoog niveau in hedendaags realisme’.
Dit wordt het derde jaar van
de succesvolle samenwerking tussen de Belgische
fijnschilder Stefaan Eyck
mans en galerie Artatra.

Inmiddels woont en werkt
hij in de buurt van de zuid
Franse stad Cahors en roemt
hij vooral het prachtige licht
dat zijn nieuwe atelier binnen valt. De eerste werken
die in dit atelier zijn ontstaan, maken deel uit van
deze expositie.
Ook de bronzen beelden van
Helene Jacubowitz maken
inmiddels drie jaar deel uit
van de collectie van Artatra.
Haar duidelijke signatuur
en de typerende patinering
geven haar een wereldwijde
erkenning.
De expositie is tot en met de
maand juni iedere zondag
open, uitgezonderd 29 mei
en 19 juni. De vernissage is
zaterdag 14 mei van 16.00
tot 20.00 uur. Chef kok Jan
Hoeboer zal de aanwezigen
verwennen met zijn amuses.

Zonder heden geen toekomst
Het kwartaalblad 122 van het Genootschap Oud Zandvoort
is uit. In zijn laatste voorwoord geeft voorzitter Ger Cense,
die na 16 jaar de voorzittershamer neerlegt, aan dat hij liever de blik naar voren gericht wil houden dan achterom te
kijken. Daarbij hoopt hij dat de toekomstige architecten en
stedenbouwkundigen zich laten inspireren door het kleinschalige en authentieke van Zandvoort, “want één Louis
Davids Carré is al genoeg”.
door Nel Kerkman

De kleurenfoto van het voorblad met een uitzicht over
de omgeving waar nu Park
Duijnwijk gebouwd is, toont
hoe in ongeveer 40 jaar
Zandvoort er heel anders
uit is gaan zien. Op de middenfoto van het blad staat
het team van de Nachtuil
geportretteerd op de voormalige velden van Zand
voortmeeuwen. De foto is
genomen op Koninginnedag
1986. In een artikel staat de
geschiedenis vermeld van
het jongerencentrum in
Nieuw Noord, beter bekend
als de Nachtuil.
Ook het artikel van de Zand
voortse luchtvaart club (ZLC)

is voor menigeen een nieuwkomer en kan toegevoegd
worden aan het voormalig
Zandvoortse verenigingsleven. Het verleden, heden en
toekomst van het huidige
gemeenschapshuis wordt
in tekst en foto’s toegelicht,
vanaf de eerste steen in
1889 van de toenmalige
school B tot aan de afbraak. Er is een kennismaking met de Historische
Werkgroep Ams ter
damse Waterl eid ing
duinen, een leuk verhaal
waarom de schrijver
van zijn dorp houdt en
er wordt nostalgische
informatie gegeven
over de ‘olievrouw’.
In de nieuwe rubriek
‘Zegt het voort, zegt

het voort’ kunnen de leden
hun verhaal en foto’s kwijt.
Als laatste is te melden dat
op 27 mei er een algemene
ledenvergadering is waar
Cense aftreedt en Ankie
Joustra ook aftreedt en zich
herkiesbaar stelt. Joustra zal
tevens de honneurs waarnemen als vicevoorzitter. Verder
worden Peter Bluijs en Ruud
Sandbergen voorgedragen als
nieuwe bestuursleden. Deze
avond is in De Krocht en begint om 20.00 uur. De nieuwe
Klink is voor niet leden te koop
bij Bruna Balkenende aan
Grote Krocht.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand mei voor Pashouders:

Asperge schotel

In Spanje verkozen tot
de beste Rioja:

100 gram € 1,25

Coto de Mayor

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

in wit en rosé

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Per fles van € 6,95
nu € 5,95

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

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

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Bij iedere 6 flessen
wijnkoeler gratis!

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie dames- en heren
zomerhoeden binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Wonen en onderhoud:

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Voor
Pashouders:
10% korting
op de gehele collectie!
Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Tel. 023 571 44 10

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand mei:
10% korting op grastapijt
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Haltestraat 17 B, T 023-5730240

www.blitzkickers.nl

www.medina-woninginrichting.nl

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

10% korting op onze nieuwe collectie
voor pashouders

Voor Pashouders:
Glaasje wijn gratis bij ons
3- gangen Harocamo menu
Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Aanbieding voor
de maand mei:

Bij aankoop van een
RAY-BAN- of PERSOL-ZONNEBRIL
standaard enkelvoudige
zonneglazen GRATIS!!!!!

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
Zandkorrel plaatsen.
n
ee
is
Reken zelf uw voordeel
at
gr
ig
al
nm
ee
ortPas kunt u
Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
r
aa
m
el
rr
ko
nd
Za
de
volgen
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Residence Cocarde
Zandvoort – Hogeweg 34

OPEN HUIS ZATERDAG 14 MEI
VAN 12.00-14.00 UUR
- Appartement A6 118 m², balkon
op zuid ca 10 m².
- Koopsom € 439.000 v.o.n.
- Privé parkeerplaats € 30.000 v.o.n.
- Oplevering reeds geschiedt.
- Tevens nog mogelijkheid tot eigen
keuze tegels en sanitair.

Zandvoortse

Courant
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IR DesIgn ZanDvooRt

Kerkstraat 31 - T. 023 -57 322 68 - www.etos.nl

Contact: Remo De Biase Architecten Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort T: 023 5714165 E: info@debiase.nl
Cense & van Lingen O.G. Jhr. P.N.Q. v. Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort: T: 023-571 57 15 W: www.cvl.nu

DE HOBBYCLUB
Handtekeningenverzamelaar Peter Kanger (2)
hebben zij ook, na een hele
lange wachtrij, een heel klein
ter Kanger en zijn indrukwekkende verzameling handteke- stukje maansteen mogen
ningen van in het bijzonder Formule 1 coureurs. Daarnaast aanraken. "Een moment dat
bezit hij, naast een collectie boeken, oude kranten en tijd- ik niet snel zal vergeten", vertelt hij nog steeds met gevoel.
schriften uit binnen- en buitenland over de ruimtevaart,
"Gedurende diezelfde reis
ruim 120 originele handtekeningen van de mannen en hebben wij ook het Kennedy
vrouwen die het grote avontuur in de ruimte aandurfden. Space Center bezocht en
daar alle opgestelde raketten
bewonderd die daarvandaan
gelanceerd waren", gaat hij
verder.
In februari van dit jaar lieten wij u al kennismaken met Pe-

Peter Kanger toont zijn liefde voor de ruimtevaart

Dat daarbij ook dramatisch verlopen vluchten zijn
geweest, zoals in 1986 de
Challenger waarbij 7 bemanningsleden omkwamen
en in 2003 de vlucht van de
Columbia (eveneens 7 slachtoffers). Peter: "Ik zat nog op de
lagere school toen in 1957 de
eerste Russische Spoetnik aan
zijn circa 3 maanden durende
omwentelingen om de aarde
begon, kort daarna gevolgd
door de vlucht met hondje
Laïka. Op dat moment begon
mijn interesse in de ruimtevaart. In de jaren daarna volgden nog meer hoogtepunten,
zoals de onlangs weer volop
in de media besproken eerste
bemande ruimtevlucht van de
Rus Yuri Gagarin in de Vostok
1 in april 1961. Pas na German
Titov in de Vostok 2 volgde
in 1962 de eerste Amerikaan,

Handtekening van André Kuipers

John Glenn, in een Mercury
ruimtevaartuig, vooraf gegaan door een vlucht in 1961
met chimpansee Ham."
De achterstand die de Ameri
kanen in het begin op de Rus
sen hadden, werd echter snel
ingelopen en op 20 juli 1969
betraden Neil Amstrong en
Buzz Aldrin als eerste mensen
de maan. In december 1972
verliet Eugene Cernan voorlopig als laatste mens van de
totaal zes maanlandingen de
maan.
In 1980 heeft Peter samen
met zijn vrouw Rita een bezoek gebracht aan het Aero
Space Museum in Washing
ton, waar onder meer replica's te zien zijn van het
maanlandingsvoertuig (“The
Eagle has landed”). Daar

monauten op een nieuwjaarskaart. Ook de handtekening
en van alle mensen, die ooit
een voet op de maanbodem
hebben gezet, zijn hem zeer
dierbaar, waaronder een zeer
zeldzame van Neil Amstrong.
"Het kopen en ruilen is een serieuze bezigheid, want er zijn
(helaas) heel veel valse handtekeningen in omloop.
Net als mijn F1-collectie liggen de handtekeningen in
een ruimte in Haarlem, waar
een vaste temperatuur en
vochtigheid heerst. Zo blijven ze in een perfecte staat,
want door verkeerde invloeden kunnen handtekeningen
gaan vervagen en dat is iets,
dat verzamelaars niet graag
zien gebeuren", doceert hij

Pas in 1985 mocht de eerste
Nederlander ('Nedernauten'
genaamd, zoals de Amer i
kan en ‘astronauten’ en de
Russen ‘kosmonauten’ worden
genoemd) gaan deelnemen
aan een ruimtevlucht en de
gelukkige was Wubbo Ockels,
die op 30 oktober
aan zijn vlucht
begon. Zes maanden eerder echter was Lodewijk
van den Berg,
een Nederlander
va n g e b o o r t e
maar inmiddels
gen aturaliseerd
tot Am er ikaans
staatsb urger, al
de ruimte in geweest. Peter: "Op
bepaalde dagen
was de Challen
ger van Ockels
's avonds aan de
Handtekening van Neil Armstrong
hemel te zien. Dat
waren de momenten dat ik samen met mijn met veel kennis van zaken.
vrouw aan de boulevard stond
te kijken naar dat kleine, zich "Ik hoop mijn verzameling
snel voortbewegende licht- later over te kunnen dragen
stipje, terwijl ik dacht aan hoe aan mijn nichtje (nu 7 jaar),
het zich daarboven allemaal die beslist een heel interesafspeelde". Pas in 2004 volgde sante periode zal gaan meede tweede Nederlander, André maken voor wat betreft het
Kuipers, die met een Russische ontdekken van de ruimte.
Misschien zal zij als zij 18 is
Soyuz onze aardbol verliet.
wel zelf middels een toerisDe veilige terugkomst van tisch uitstapje een bezoek
Kuipers bracht Kanger op het aan de maan (of verder) gaan
idee om ook aan het verzame- brengen. Wij staan nog maar
len van handtekeningen van aan het begin van het ontruimtevaarders te beginnen. dekken van de ruimte", zegt
Tot zijn meest aansprekende hij met veel overtuiging aan
exemplaren behoren die van het slot van een bijzonder
de eerste vier Russische kos- boeiend gesprek.
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Gastouderbemiddeling
Vigo’s Gastouderbemiddeling wil graag uitbreiden naar
Noord-Holland en heeft een tweede vestiging geopend in
Zandvoort. Al vijf jaar staan eigenaren Ron en Hester Baars

aan het roer van een gastouderbemiddelingsbureau en twee

kinderdagverblijven in Amersfoort waar persoonlijke aandacht, intensieve begeleiding en flexibiliteit voorop staan.

Tessa Lavino van Vigo’s gastouderbemiddeling

“Graag willen wij met onze
ervaring en visie op kinderopvang ook gastouders en
vraagouders in Noord-Hol
land gaan bedienen. Daarom
hebben wij een tweede vestiging in Zandvoort geopend”,
vertelt Hester Baars.
De Zandvoortse vestiging
wordt geleid door Tessa La
vino. Zij is vanaf het begin
aanwezig geweest bij de groei
van Vigo’s en kan met haar
ervaring en inzicht hetzelfde
niveau aan kinderopvang bieden als in Amersfoort en omgeving. “Wij zijn een bureau
waar persoonlijke aandacht
en begeleiding voor elk individu ver voorop staat. Bij ons

kunnen gastouders zich volledig richten op de kinderen
en hun ontwikkeling, wij doen
de rest. Geen inschrijfkosten
of bemiddelingskosten, onzin
dat ouders daarvoor moeten
betalen. Het is onze taak om
ouders en gastouders zorgvuldig bij elkaar te brengen
en om ervoor te zorgen dat
de opvangperiode soepel
verloopt. Ons doel is om een
opvangplek te creëren waar
het kind later met plezier en
een warm gevoel op terug
kijkt. Dan is onze missie geslaagd!”, aldus Lavino.
Meer informatie via de website www.vigo-s.nl of via tel.
033-4557890.

Een engel met tatoeages
Op 15 mei is Mabel van den Dungen te gast bij Inspiratieradio. Van den Dungen is een boeddhistische, op NLP technie-

ken geschoolde coach. Haar coaching- en massagepraktijk

wisselt zij af met het schrijven van boeken over zelfontwikkeling en public speaking voor het bedrijfsleven.
Het is haar persoonlijke missie anderen te helpen herinneren aan hun innerlijke
kracht en liefde. Over haarzelf
zegt ze: “Ik ben een zoeker. Op
zeer jonge leeftijd vroeg ik
mij al af ‘waarom ben ik hier?’
Toen ik daar denkend geen
antwoord op kreeg, ben ik
begonnen met stil zijn in de
vorm van transcendente meditatie. Daarna diende zich

boeddhisme aan en langzaam
ontvouwen zich steeds meer
antwoorden en krijg ik steeds
meer eenheidservaringen en
zie ik dat alles alleen maar om
empathie en liefde draait.”
Het live radioprogramma
op ZFM is zondagavond van
20.00 tot 21.00 uur te beluisteren op 105.4FM (kabel) of
106.9FM (ether).
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Alle tijd
In Alle tijd volgen we het wel
en wee van Maarten, leraar
op een muziekschool, 45 jaar,
chaotisch, bevlogen, een tikje
corpulent, en zijn veel jongere zusje Molly (26). Sinds het
overlijden van hun ouders,
20 jaar geleden, is Maarten
verantwoordelijk voor Molly’s
opvoeding.
Broer en zus begeven zich
allebei op het hobbelige en
soms rotsachtige pad van de liefde. En
dat is niet altijd even makkelijk. Maarten verliest zich in een
onbereikbare man en Molly twijfelt wie de ware is van haar
twee aanbidders. Zo raken Maarten en Molly steeds verder van elkaar verwijderd. Maar dan slaat het noodlot toe
en wordt Molly ziek. Ze worden gedwongen om rigoureuze
keuzes te maken. Omdat je nou eenmaal niet alle tijd hebt.

radio + tv

Radioindeling vanaf
1 maart 2011 van ZFM
Zondag
08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Maandag
08.00
11.00
12.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Countrytraxx
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you
Golden ZFM(H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur
Zandvoort op Zaterdag(H)
In Zandvoortse Zaken
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Tussen Eb en Vloed

Dinsdag

08.00 uur Zondag in Kennemerland(H)
11.00 uur Zantvoort uit Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
18.00 uur ZFM in de avond
19.00 uur In Zandvoortse Zaken(H)
20.00 uur ZFM Jazz(H)
22.00 uur Tussen Eb en vloed
20.00 uur Gemeenteraadsvergadering
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag

08.00
09.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM in de ochtend
De Watertoren
Inspiratieradio(H)
Muziekboulevard
De Vinyljaren
Muziekboulevard
Zpower
Country tracks
Flexx radio

20.00 uur De Hoop radio
21.00 uur Peaceful Radio(H)
23.00 uur Tussen Eb en Vloed

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdag
08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zaterdag
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Goedenmorgen Zandvoort(H)
De Watertoren
Muziekboulevard
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed
ZFM Jazz (H)
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je Weekend in
Vrijdagavond live
Sea It
Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Oud Zandvoort
Zandvoort uit Zandvoort
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

Duidelijk koeler en
licht wisselvallig
En wederom was Nederland het warmste plekje van geheel Europa het afgelopen weekend. In april zagen we

dit ook al enkele keren. Bij een aflandige wind (zuidoost)
krijgt de lucht die wordt aangevoerd uit Midden-Europa
immers de meeste tijd om op te warmen voordat deze
Nederland (het eindstation) bereikt.
In Zandvoort en Bentveld
werd tot ruim 28 graden
gemeten en op een gegeven moment leek het wel
augustus met de barbecuelucht in menige straat en op
sommige plaatsen al bijna
verdord gras in het perk. Dit
soort thermische verwennerij is er niet meer bij de komende pakweg tien dagen.
Vaak zie je als reactie op
een warmteperiode begin
mei een duidelijk koeler
scenario op de weerkaarten
verschijnen en die koelere
fase is inmiddels ook aangebroken. De woensdag
was het echter nog prima
weer met de nodige zon en
aangename temperaturen
van tenminste 20 graden.
Op donderdag kan een buienstoring een bui afgeven in
onze omgeving.
Grootschalig verandert er
dus wel wat aan het weer
en dan vooral in en na het
weekend. We zien een hogedrukgebied op de Oceaan
aankomen ten westen van
Ierland en depressieperikelen zien daardoor kans de
Noordzeeregio te bereiken.
Het lijdt geen twijfel dat
die laatste ontwikkeling

Do.

ons weerbeeld gaat beïnvloeden.
Het weer wordt er niet beter op. De koelte hebben we
reeds in huis en de regenkans
gaat ook nog wat toenemen
zonder dat het meiweer nu
helemaal in het slop geraakt. We kunnen spreken
van heel gewoon Nederlands
meiweer de komende week.
Een pluspunt is wel dat de
meizon gewoon een flink
aantal uren blijft maken de
komende periode. Vooral
onze positie vlak aan zee is
dan voordelig. Landinwaarts
ontstaan de meeste wolkenpartijen.
Het ziet er dus naar uit dat de
grootste droogte wat verlicht
gaat worden op middellange
termijn. Er is evenwel nog
heel veel water nodig om het
droogtetekort op te doen lossen. Toch zijn de boeren hier
maar wat blij mee, in een
seizoen dat tot op heden al
droger is dan hetzelfde tijdvak in het beruchte jaar 1976.
Herstel zomerse weer na
de 20e? Meer op de weerprimeurlijn 0900-1234554.
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Max

17

17

15

15

Min

9

8

8

9

Zon

85%

85%

75%

70%

Neerslag

40%

30%

40%

60%

Wind

w. 3

wzw.4

w. 4

wnw. 4
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Column

Nog even niet…

Lady in de keuken
Zandvoort heeft er sinds kort een nieuw restaurant bij. Niet zomaar
een restaurant, want de initiatiefneemsters zijn er in geslaagd zich
te onderscheiden van de vele reeds bekende eetgelegenheden in ons

dorp. Een leuke en gewaagde inrichting, mooie en creatieve gerechten
en een scherpe prijs zijn daar dan ook onderdeel van. Maar wie zijn
deze meiden die dit bedacht hebben en met de eer mogen strijken

Marjolein

(l.) en Jess

ica

van het leveren van het bewijs dat goed eten ook betaalbaar kan zijn?
door Maxim Roos

Marjolein Scholder, 30 jaren jong en ‘pas’ 17 jaar kok, heeft
samen met haar levenspartner Jessica Westerman de zaak
Ladychef geopend, gelegen aan de Zeestraat. Samen vormen ze een prima team want waar Marjolein verantwoordelijk is voor het eten, is Jessica verantwoordelijk voor de
aankleding en de bediening.
De bijna altijd vrolijke blondine Jessica had nog geen enkele ervaring in de horeca maar wel degelijk met klanten.
Zij heeft jarenlang gewerkt als kapster bij Headsigns en
weet dus prima om te gaan met details, uitstraling en
bediening. Wel voelde dit voor haar als het roer om. Veel
dingen zijn nieuw voor haar maar dat mocht geen belemmering zijn om alsnog deze keuze te maken. Door de
passie van haar vriendin Marjolein voor alles wat met eten
te maken heeft, is Jessica ook meer en meer gecharmeerd
geraakt van het ‘kokkerellen’.
Toen Marjolein nog in de catering zat en workshops gaf,

IS
PICTURE TH

bestond Ladychef ook al, alleen was dit voornamelijk bekend
in de culinaire wereld. Na het werken in verschillende eetgelegenheden als chef-kok, met als hoogtepunt De Uilenboom
in Santpoort-Zuid, vond Marjolein het welletjes en is ze voor
zichzelf begonnen. Ze is een aantal jaren freelancer geweest
en etablissementen konden haar inhuren bij afwezigheid
van hun eigen (chef)kok. Daarnaast organiseerde ze kookworkshops, wat ze nu nog steeds wil doorzetten. Dit lijkt
haar een mooi initiatief voor in de winter waarbij ze in eigen
keuken de mensen kan enthousiasmeren voor het koken
met mooie en verse ingrediënten.
Opvallend is het dat Ladychef een kleine kaart kent zodat u
als gast er zeker van kan zijn dat alles kakelvers is en dat er
geen mooie producten worden weggegooid of ingevroren.
De kaart is dan ook heel wisselend. Zo wordt er niet alleen
rekening gehouden met de seizoenen maar ook met creatieve ingevingen. De beide dames vullen elkaar goed aan
maar nog belangrijker: ze vullen Zandvoort prachtig aan.

tekst & foto: Mandy Schoorl

Soms ga ik tijdens mijn werk op de automatische piloot,
hakke tjakke boem boem en daar is weer een werkdag
voorbij. Eenmaal thuisgekomen is mijn hoofd dan nog
niet geconcentreerd op de huiselijke bezigheden, maar
malen er nog verschillende werkgerelateerde dingen
door mijn hoofd. Door deze afleiding vergeet ik soms
belangrijke huishoudelijke afspraken en handelingen.
Zo kwam ik ook vanmorgen tot de conclusie dat mijn
hoofd me gisteravond wederom had verlaten… Twee
sluierstaart visjes dreven bovenaan in de kom en keken
me met uitpuilende ogen aan. De derde lag happend
naar lucht aan het wateroppervlak. Shit, dacht ik, terwijl ik met mijn collega aan de telefoon zat om wat
werkafspraken te maken… Ik had vergeten het pompje
aan te zetten gisteravond. Met tranen in m’n ogen spoel
ik de 2 beestjes door het toilet, naar de vissenhemel.
De kom heb ik volledig geschrobd en geboend, waarna
ik hem weer inrichtte met steentjes en plantjes voor
mijn derde vis, die nu in zijn uppie op de bodem naar
1 punt zit te staren. Ik denk dat hij zijn vriendjes mist.
Door dit soort gebeurtenissen krijg ik wel respect voor
alle ‘goede’ moeders in de wereld, want die kunnen dus
alles tegelijk hè; mijn moeder kon altijd en werken, en
boodschappen doen, en koken, en voor het huishouden,
de cavia’s, de konijnen, de hamsters en de vissen zorgen
en ook nog eens voor mijn broer en mij klaarstaan! O
ja en dan kwam m’n vader daar ook nog bij. Wat een
drukte. Zo’n Moederdag is echt zo gek nog niet, dus
ik hoop dat een ieder die dit leest en blij is met zijn
moeder dat ook wel even heeft laten merken afgelopen
zondag…. Bij mij waren drie vissen al een hele opgave.
Ik denk dat ik nog maar even blijf oefenen met mijn
laatste vis voordat ik ooit aan kinderen begin. Voor mij
geen Moederdag, nog even niet…

Get Out!
Vrijdag 13 mei
Bloemendaal hot spot: Beat Boutique bij strandtent Woodstock 69.
Hopen op een zwoele avond met een drankje, een hoop vrienden, de
ondergaande zon en met DJ Tettero. Muziek: groove, house, techhouse,
en techno. Gratis entree. Aanvang: 18:00 uur.
Zaterdag 14 mei
Ga je voor classics, club, hardtrance, trance? Unforgettable in Patronaat
Haarlem leeft! Van 23.00 uur tot 04.00 uur. Leeftijd: 18+. Tickets voorverkoop € 12,50, verkrijgbaar via Paylogic. Aan de deur € 15. www.
patronaat.nl.
Zondag 15 mei 2011
Culturele kunst- en boekenmarkt op het Raadhuisplein in ons dorp,
gedurende de hele dag.

D e w in k e l o p d e fo t o h e e f t z ijn n a a m t e d a n k e n a a n v ro e g e re t ijd e n , w a a r in
d o r p s g e n o t e n d e k in d e re n e ro p u it s t u u rd e n o m e e n ‘lip p ie ’ b ij P ie t t e g a a n h a le n .
M e t z o ’n lip je (e e n m e t a le n re p a ra t ie b a n d je ) w e rd e n k a p o t t e d in g e n w e e r h e e l g e m a a k t .
R e p a re e r jij o o k in o n z e t e g e n w o o rd ig e t ijd ? D a n g a je d a a r v a s t w e l e e n s ie t s h a le n
in je k lu s s e n d e s t r ijd . H u lp v a a rd ig e b e n a d e r in g e n v r ie n d e lijk h e id in d e t o p , m a a r
t e r u g k o m e n d o e je v o o r z o ’n s m a k e lijk s t r ik je d ro p !

Nog t/m 24 juli
Het proces van verwerven, interpreteren, selecteren en organiseren
van zintuiglijke informatie. In de tentoonstelling gaan kunstschilder,
beeldhouwer en dichters een dynamische dialoog aan. Zij onderzoeken
in hoeverre het mogelijk is om 3 verschillende kunstvormen samen te
voegen tot een vanzelfsprekend geheel. Zondag 17 april is de opening
van de expositie Percepties geweest en deze zal t/m 24 juli duren.
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Op zoek naar
een bedrijfspand?
Kijk op
www.zandvoortinbedrijf.nl

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Cosy Cotton Band, supersterren op Aruba

Bassist Boudy Loogman: “We kregen er zelf kippenvel van!”
Iedereen die van een lekker potje dampende livemuziek

houdt, opgelet: komende zaterdagavond treedt de Cosy
Cotton Band op in Het Wapen van Zandvoort. Deze bluesformatie, die dit jaar 25 jaar bestaat, werd opgericht door
Bert Devies en Boudy Loogman. Zij kennen elkaar al sinds

ze als 5-jarige jochies in dezelfde flat in Zandvoort kwamen
te wonen…

drankjes stonden klaar. We gaan dit jaar weer, als het goed
is. Auto’s, onderdak, alles wordt geregeld.”

Hoe komt dat zo, die status daar?

“Ik heb geen idee. Ze vinden waarschijnlijk Grana’Louise, de
zangeres waar we nu mee spelen, helemaal te gek. Aruba
is Caribisch, en ze horen daar voornamelijk die Caribische
muziek. Terwijl ze blues geweldig vinden.”

Op het terras van Het Wapen praat ik met bassist Boudy. “Ik Hoe zijn jullie aan Grana’Louise gekomen?
ken Bert al vanaf m’n 5e, we woonden boven elkaar. Hij heeft “Bert heeft haar opgedoken in de Chicago Blues Club. Ze
me gitaar leren spelen. Hij zat op gitaarles, kocht z’n eerste is een grootheid daar. Hij vroeg gewoon brutaal: wil je
elektrische gitaar, en toen niet een keer in Nederland komen spelen, ik heb daar een
hebben we van zijn oude gi- bandje. Nou, dat wilde ze wel. Ze vond het geweldig in
taar twee snaren afgesloopt Zandvoort. Van de winter hebben we nog met haar op een
en daarop ben ik gaan pro- groot ABN/Amro-feest geberen te bassen. Zo is het be- speeld. Vlieg haar maar in,
gonnen. Jaren later, midden zeiden ze, we betalen het
jaren ’80, speelde ik in Goed wel. M’n zwager is daar een
Koperwerk, een bandje dat hoge pief. Voorafgaand aan
hoofdzakelijk bij café Koper het Zandvoortse Jazzfestival
speelde. Op een avond werd hebben we een paar keer
het bij Kopertje zo’n dolle met haar in Amsterdam geZangeres Grana’Louise is een
boel, iedereen aan het sprin- speeld, en toen is hij komen
grootheid in bluesstad Chicago
gen en dansen, dat de hele kijken. Hij ging helemaal uit
Het devies van gitarist Bert
drankenkast achter de bar in elkaar sodemieterde. Fred Paap zijn dak en zei: jullie spelen Devies: “Hoe meer jullie drinken,
hoe beter wij klinken!”
gillend door het hok: stoppen, stoppen! God, wat hebben we op mijn feest!”
gelachen. Enfin, we stonden in een krantje en Bert las dat.
Hij had een jazzprogramma bij Radio Stad Haarlem, wat nu Wat is het meest memorabele optreden voor jou tot
Radio Noord-Holland is, en hij vroeg of ik langs wilde komen nu toe?
om wat te laten horen van Goed Koperwerk. Zo gezegd, zo “Het laatste optreden op Aruba. We gingen ’s midgedaan, en toen zeiden we tegen elkaar: zullen we zelf een dags een soundcheck doen, en daar stond me een PA
(Geluidsinstallatie, EG)! Ik had nog
band beginnen? Zijn we de Cosy Cotton
nooit zo’n grote PA gezien. Voor het
Band begonnen, in ’86. Tot ver in de ja- “Het hele vliegveld hing
ren 90 hebben we gespeeld. Toen kreeg
podium stonden iets van 12 baskasiedereen het te druk met werken. We vol met onze posters”
ten. Niet normaal. Ik begon gewoon
groeiden een beetje uit elkaar, tot Bert
een beetje rustig te spelen, en daar
drie jaar geleden onze drummer Sander van Meerten weer kwam een geluid uit, zo waanzinnig. Gingen we ’s avonds
tegenkwam. Zullen we weer beginnen?, zeiden ze. We zijn spelen, dat klonk zwaar North Sea Jazz. Het ging zo makeen avondje bij elkaar gekomen en het klikte meteen weer.” kelijk. Een van onze beste optredens ooit, echt een linke
show. Als je zelf staat te spelen en je krijgt kippenvel, ja,
Jullie treden elk jaar op het Caribbean Sea Jazz Festival dat is geweldig.”

op Aruba op. Hoe zijn jullie daar terecht gekomen?

“Door Bert z’n contacten op Aruba. Op dat festival spelen allemaal grootheden. Staan we tussen grove gasten als David
Sanborn en Marcus Miller.
Da’s toch geweldig? De
laatste keer dat we daar aankwamen, afgelopen oktober,
hingen er allemaal posters
van ons op het vliegveld.
Er stond een vrouw op ons
te wachten met een bordje
Cosy Cotton Band, hoefden
we niet door de douane. We
liepen rechtstreeks naar de
Boudy Loogman, een beest
VIP-lounge, de broodjes en
van een bluesbassist

Een kwart eeuw
Cosy Cotton Band
De Cosy Cotton Band werd
in 1986 opgericht door gitarist Bert Devies en bassist Boudy Loogman, die
toen allebei begin dertig
waren. Eind jaren ’80 en
begin jaren ’90 tourden ze
door Nederland, België en
Duitsland en speelden op
tal van grote jazz- en bluesfestivals. Daar deelden ze
podia met tal van grootheden, zoals B.B. King, Chaka
Kahn, Robert Cray en Ray
Charles. In 1990 brachten
ze een cd uit met zangeres
Wendy Sheridan, die werd
bekroond met de Benelux
Blues Award. Toen de bandleden de muziek niet meer
met hun drukke carrières
konden combineren, werd
de stekker eruit getrokken.
Maar het bloed kruipt waar
het niet gaan kan, dus in
2008 werd de draad even
zo vrolijk weer opgepakt.
Inmiddels is er een samenwerking met Grana’Louise
ontstaan, een grootheid in
de muziekscene van bluesstad Chicago. Grana is zo vol
lof over de Cosy Cotton Band

dat ze liever niet heeft dat
de Hollanders in Chicago
komen spelen. “Dan hoef ik
hier nooit meer op te treden. Zij zijn veel beter dan
die bands in Chicago.”
Momenteel werkt de band
samen met Grana’Louise
aan een tweede cd, getiteld
‘Slave in the Mind’. Boudy
Loogman: “Het gaat over
de slavernij. Grana d’r oma
was slavin. Zij kent die hele
geschiedenis zo goed. Die
negers gingen zingen omdat ze niet mochten praten.
Dus ze zongen het leed van
zich af. En zo is de blues ontstaan. We proberen er een
dvd bij te maken met clips
van alle nummers. Dat is
wel moeilijk hoor, want
het kost een hoop gedoe en
tijd. We hebben nu één clip
gemaakt, Walking Chicago,
waarbij je Grana door de
straten van Chicago ziet lopen en ze over de armoede
daar zingt. Maar we doen
het allemaal in eigen beheer, dus er staat geen druk
op verder.”

AGENDA

Cosy Cotton Band live
• Zaterdag 14 mei - Het Wapen van Zandvoort
• Zaterdag 18 juni - Midzomernachtfestival,
		 podium bij café Fier

Wat is jullie geheim?

“Zuiver gevoel. Ik kan geen noten lezen of niks. Het is gewoon een kunstje wat we doen. Maar het is wel kicken als
het lekker gaat. Ik weet precies wat de drummer gaat doen,
we spelen al zo lang samen. Ja, en Bert is natuurlijk wel echt
heel goed. Als hij zijn bui heeft, speelt hij als een duivel.”

Grana’Louise is er op 14 mei helaas niet bij. Jullie komen met een surprise act, las ik. Vertel eens?

“Dat is dus een verrassing. Het is nog niet 100% rond
ook. Maar we hebben tot nu toe altijd alleen maar met
Amerikanen gespeeld, en nu spelen we als het goed is voor
het eerst met twee Nederlanders. Twee zussen. Kom maar
kijken, dan zul je het wel zien.”
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 19 - 2010
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 18 en
de verdere in week 18 door het college genomen besluiten
zijn in week 19 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Telefonisch spreekuur Vergunningverlening Bouwen

Vanaf 18 april 2011 heeft Vergunningverlening Bouwen telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00
uur. Te bereiken via telefoon 023-5740100.
Buiten deze tijden worden uw gegevens genoteerd en wordt
u teruggebeld door een medewerker van Vergunningverlening
Bouwen.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 17 en 19 mei worden de papiercontainers opgehaald. De 17e
gebeurt dat in de maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken, de 19e gebeurt dat in de dinsdag huisvuilwijk.

Verkeersbesluit culturele kunst- en boekenmarkten
Zandvoort

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten
uit het oogpunt van:
- het aanbieden van een ruimte voor de culturele kunst- en
boekenmarkten;
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het
voetgangersverkeer;
- het gewenst is om gedurende culturele kunst- en boekenmarkten het Gasthuisplein te Zandvoort af te sluiten voor
verkeer, voor de duidelijkheid voor de bezoekers en weggebruikers;
- het Gasthuisplein afgesloten dient te worden op de volgende
zondagen in 2011 van 6:30 uur tot 19:00 uur: 15 mei, 19 juni,
31 juli en 21 augustus;
- op de marktdagen fysieke afsluitingen (middels dranghekken
voorzien van retroreflecterend materiaal) inclusief de borden
conform model C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 nodig zijn om het plein vrij te
houden van auto’s op de volgende locaties:
- op de Swaluëstraat t.h.v. huisnummer 3;
- op het Gasthuisplein t.h.v. huisnummer 3;
- hierdoor moet een bord met de tekst “Doorgaand verkeer
gestremd” geplaatst worden direct ten noorden van de Swaluëstraat t.h.v. huisnummer 13;
- tevens op de volgende donderdagen in 2011 van 6:30 uur tot
de eerstvolgende zondag 19:00 uur: 12 mei, 16 juni, 28 juli en
18 augustus; de borden E01 van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord Zondag
a.s. geplaatst wordt op de locatie van de culturele kunst- en
boekenmarkten om zodoende de locatie vrij te houden van
geparkeerde auto’s;
- middels deze maatregelen het Gasthuisplein en het laatste

deel van de Swaluëstraat niet meer bereikbaar zal zijn voor
bestemmingsverkeer;
vergunningshouders voor de desbetreffende wegen kunnen
parkeren op De Favaugeplein vanaf de zaterdag voor de markt
om 18:00 uur tot de maandag na de markt om 9:00 uur;

Bentveld:

Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit
een bezwaarschrift indienen bij Burge¬meester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende
een bezwaarschrift kan indienen.

Overige aanvragen en meldingen

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te
bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat
vertegenwoor¬digen, verzoeken wij u tevens te vermelden de
naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een
dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Brederodestraat 55, uitbreiding van de woning op de eerste
verdieping, ingekomen 29 april 2011, 2011-VV-082.

Drank- en horecawetvergunning

- Zandvoortselaan 327, plaatsen tuinberging, verzonden 4 mei
2011, 2011-VV-047.

Verdagingsbesluiten
Bentveld:

- Westerduinweg 24, uitdunnen van het bos, door middel van
kappen van 50 zeedennen, voor aanleg tuin, verzonden 3 mei
2011, 2011-VV-023.
- Westerduinweg 24, het afvlakken van de tuin en afvoeren van
de grond, verzonden 3 mei 2011, 2011-VV-026.

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.

Voor paracommercieel bedrijf in concept voor “Stichting Pluspunt Zandvoort”, Flemingstraat 55 te Zandvoort. Deze aanvraag
ligt tot en met 23 juni 2011 ter inzage bij de receptie van het
Raadhuis Zandvoort.

Openingstijden begraafplaats

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.

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.

Verzonden besluiten
Verzonden omgevingsvergunning
Zandvoort:

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

Collegelid spreken?

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

- Thorbeckestraat 22, uitbreiden woning, verzonden 9 mei 2011,

Wekelijks de krant lezen op internet?
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2011-VV-048.
- Zandvoortselaan 165, verwijderen van asbest, verzonden 9
mei 2011, 2011-VV-054.

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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DTM

Renger van der Zande de Nederlandse inbreng in DTM
Als aankomende zondag om 14.00 het licht voor de DTM op

groen wordt gezet, is Nederland in de persoon van Renger
van der Zande sinds 2008 weer vertegenwoordigd in het

Duitse toerwagengeweld. De laatste Nederlandse deelname kwam van Christijan Albers in een Audi, die eerder met

Mercedes in 2003 deze race op zijn naam wist te schrijven.

schijnen: Mattias Ekström. De
Zweed wist op Hockenheim
beslag te leggen op de tweede plaats en is de eerste Audi
rijder in het kampioenschap.
Van der Zande wist zijn eerste
race niet uit te rijden, maar
kijkt wel uit naar het thuisoptreden in Zandvoort.

Overige klassen

Komend weekend scheuren de DTM bolides weer over
het Zandvoortse asfalt

Zandvoort is dit seizoen de
tweede race van het DTM.
Canadees Bruno Spengler
won met een Mercedes
op Hockenheim de eerste
race. Gary Paffett, de vo-

rige winnaar van de DTM op
Zandvoort, kwam niet verder
dan de zesde plaats. Naast
Paffett zal nog een voormalig
winnaar van een Zandvoortse
DTM race aan de start ver-

Overigens is Van der Zande
niet de enige Nederlander die
in actie komt. In de Formule 3
Euro Serie komt Nigel Melker
in actie. Melker wist op Paul
Ricard al een Formule 3
race te winnen. Ook Jeroen
Bleekemolen komt in actie.
Hij rijdt in de Duitse Porsche
Carrera Cup en kon eerder
beslag leggen op podiumplaatsen in deze serie. Of er
ook een Nederlander in de
Seat Leon Supercopa gaat
uitkomen, is nog de vraag.
Zandvoorter Dillon Koster
heeft in deze klasse ervaring

maar of hij er bij is, moet worden afgewacht.

Programma

Op vrijdag zijn er vrije trainingen van alle klassen en de
kwalificatie van de Formule
3 Euro Serie. Op zaterdag
zijn er opnieuw trainingssessies, waaronder de kwalificatie voor de DTM, terwijl
de Formule 3 al twee races
afwerkt en de Seat Leon
Supercopa één wedstrijd op
het programma heeft staan.
Op zondag is er een volledig
raceprogramma met wedstrijden voor de Formule 3
Euro Serie, de Porsche Carrera
Cup, de DTM en de Seat Leon
Supercopa. Voor het publiek
zijn er daarnaast volop activiteiten als handtekeningsessies, pitwalk, optredens en
interviews met coureurs.
Voor meer informatie en toegangskaarten: www.dtm.com
en www.circuit-zandvoort.nl.

autosport
Jan Lammers gaat Le Mans in hybride bolide rijden
Jan Lammers gaat voor de 22e keer meedoen aan de prestigieuze 24 uur van Le Mans. Dit keer voor een milieube-

wust team. Lammers zal, in de maand dat hij 55 jaar wordt,
uitkomen met een Oreca 01 HyTech Hybride auto in de

LMP 1 waarin ook bijvoorbeeld Audi en Peugeot uitkomen.
Bijzonder aan de wagen is dat deze ecologisch bewust
gaat rijden.

De milieubewuste wagen van Lammers

De wagen die Lammers bestuurt is van het Zwitserse
raceteam Hope Racing.
Volgens de filosofie van het
team ligt de toekomst van de
gemotoriseerde sporten in
de ontwikkeling van schone
technologieën. De Oreca 01
HyTech Hybride is daar het
Zwitserse voorbeeld van.
Het team gebruikt daarbij
ook de techniek die nu al in
de Formule 1 aanwezig is.
“Met het KERS-systeem in de
Formule 1 wordt de remenergie, die normaal verloren gaat,
opgevangen en beschikbaar
gemaakt voor acceleratie”,
aldus Lammers, die zegt dat
er een verschil is met de manier waarop de F1-coureurs
het systeem gebruiken en de
rijders uit de 24 uur race. “De
remenergie van een F1-wagen
wordt in een batterij opgesla-

gen en aangesproken op het
moment dat de coureur het
wil gebruiken. Wij leiden de
energie naar een vliegwiel,
waardoor wij sneller een
bocht kunnen uitaccelereren”,
aldus de oud-winnaar van de
24 uur van Le Mans.
Vooral het milieubewuste
aspect sprak Lammers aan.
Volgens hem heeft deze techniek de toekomst en is bijvoorbeeld Porsche hier al mee bezig. “Voor mij komt dat mooi
uit, omdat dit aansluit op mijn
activiteiten bij Porsche in de
GT4”, aldus Lammers. Hoewel
het al weer een tijdje terug is
dat hij met een Dome in de
LMP 1 heeft gereden, zal dat
volgens hem niet veel uitmaken. Het komende weekend
is er de 1000 kilometer van
Spa-Francorchamps, daar zal
de Oreca worden ingezet.

Winnaars DTM prijsvraag
Maandagmiddag heeft Circuit Park Zandvoort de winnaars
bekend gemaakt van de prijsvraag van vorige week in de

Zandvoortse Courant. Zij krijgen ieder twee tribunekaarten voor de DTM. De kaarten geven ook toegang tot het
rennerskwartier.

Op de vraag: ‘Welke Nederlanders gingen Renger van der

Zande voor bij Mercedes in de DTM?’

is het enige juiste antwoord:

B: Patrick Huisman en Christijan Albers.
Van alle deelnemers hadden slechts 21 het juiste antwoord.
Het was dan ook een beetje een instinker. Christijan Albers
en Jeroen Bleekemolen hebben namelijk wel allebei in de
DTM gereden, maar niet beide voor Mercedes. Destijds reed
Bleekemolen namelijk voor Opel.
De winnaars in willekeurige volgorde zijn: Johan Kamminga
uit De Wilp; Marcel Pielstroom uit Zandvoort; L.B. Goll uit Lisse;
E. Smits uit Zandvoort en Jan van der Mije uit Zandvoort. De
prijswinnaars krijgen hun kaarten van Circuit Park Zandvoort
via de post toegestuurd.

schaken
31e Louis Blok
Rapidtoernooi in de maak
Het bestuur van de Zandvoortse Schaakclub is al volop bezig met de organisatie van haar jaarlijkse Louis Blok Rapid-

toernooi. De 31e editie zal donderdag 2 juni, zoals gebruikelijk op Hemelvaartsdag, gespeeld worden.
In 1980 is het meer dan
bekende toernooi begonnen bij de viering van het
50-jarig bestaan van de
club en tegenwoordig
is het niet meer weg te
denken van Nederlandse
Schaakkalender. Dit altijd
gezellige toernooi zal deze
keer gehouden worden in
de nieuwe Lounge in het
Louis Davids Carré. Evenals
afgelopen jaren verwacht
de organisatie weer een
volle zaal met maximaal
60 deelnemers.
De indeling is ook nu weer
in groepen van zes deelnemers op speelsterkte
met een bedenktijd van
25 minuten per deelnemer. Totaal mag een partij dus 50 minuten duren.

Schaaknotatie is ook nu
weer niet verplicht! Per
groep van 6 deelnemers
is er een unieke, houten,
handgedraaide koning te
winnen en voor de hoofdgroep is er bovendien de
fraaie Wisselbeker. De eerste ronde begint om 11.00
uur en na het spelen van de
5e ronde, rond de klok van
17.00 uur, zal de prijsuitreiking plaats vinden.
Deelnemers kunnen zich
tot uiterlijk dinsdag 30
mei inschrijven bij Edward
Geerts, tel. 5717978 of via
e-mail: ruudzandvoort@
hetnet.nl. Dit alles onder
vermelding van speelsterkte in verband met de
indeling. Het inschrijfgeld
bedraagt € 8.
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golf

handbal

Golfteam Sonderland behaalt
mooie tweede plaats in NGF Competitie
Evenals voorgaande jaren speelde de Zandvoortse Golfclub

Sonderland mee met twee teams in de NGF Competitie.
Sonderland 1 behaalde na een slechte start een verdienstelijk resultaat en eindigde de competitie als tweede.

Het NGF golfteam 1 van Sonderland

Team 1 was als eerste aan de
beurt om op de thuisbaan,
Open Golf Zandvoort, als
gastheer/vrouw te fungeren.
Men speelt dan zelf niet. In

deze eerste speelronde gaf
AMVJ (gemiddelde handicap
12.3) gelijk een visitekaartje af
door met 31-5 te winnen van
Ookmeer 5, terwijl Weesp 2

met 22-14 van Oegstgeester
4 won. In de tweede wedstrijd speelde Sonderland 1
tegen Weesp, verloor dik en
belandde daardoor gelijk op
de 5de en laatste plaats. Daar
kwam echter in het verloop
van de competitie verandering in. Sterker nog, in de
voorlaatste wedstrijd werd
van het gevreesde AMVJ met
22-14 gewonnen.
In de laatste wedstrijd was
dus nog alles mogelijk. Op
Ookmeer werd door AMVJ
met groot gemak van
Weesp gewonnen (32-4) en
Sonderland won met 22-14
van Oegstgeester. De terechte winnaar was dan ook
AMVJ en Sonderland werd in
deze poule verdienstelijk 2de.

golf
Golf legende Severiano ‘Seve’
Ballesteros overleden
Afgelopen zaterdag is de Spaanse golflegende Severiano

‘Seve’ Ballesteros op 54-jarige leeftijd overleden in zijn woning in het noorden van Spanje. Dat meldden Spaanse media. De bekende golfer was al een tijd ziek.

In 2006 ontving Ballesteros van burgemeester
Van der Heijden de legpenning

Golflegende ‘Seve’ Ballesteros
heeft de strijd tegen een hersentumor verloren. Balleste
ros werd enige tijd geleden al
vier keer geopereerd aan zijn
hersenen, waarbij een kwaadaardige tumor werd verwijderd. Hij kreeg bovendien
chemotherapie. Afgelopen
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vrijdag meldde zijn familie
dat zijn gezondheidstoestand
ernstig was verslechterd.

Legpenning

Ballesteros werd in 2006, tijdens het op één na laatste
KLM Open dat op de banen
van de Kennemer Golf &

Country Club werd gespeeld,
door de toenmalige burgemeester Rob van der Heijden
geëerd met de legpenning
van de gemeente Zandvoort,
voor de niet aflatende reclame die hij in het buitenland
maakte voor onze gemeente.
Hij won weliswaar het golftoernooi in Zandvoort slechts
één keer maar hij speelde er
veel vaker. Daardoor was hij
dermate onder de indruk
geraakt van deze baan dat
hij dat niet onder stoelen
of banken schoof. In totaal
schreef Ballesteros het open
Nederlands kampioenschap
drie keer op zijn naam.

Vijf Majors

Ballesteros heeft vijf Majors
op zijn naam staan. Hij won
drie keer het Brits Open en
twee keer de Masters. Ook
heeft hij vijf keer de Ryder Cup
veroverd met het Europese
team, waarvan zijn laatste in
1997 als teamcaptain.

Muiden te sterk voor handbalsters
De handbalsters van ZSC hebben zondag thuis niet van
Muiden kunnen winnen. In een leuke wedstrijd, die einde-

lijk eens goed werd geleid door een onafhankelijke arbiter,
moesten onze plaatsgenoten met 12-15 het onderspit delven.

Laura Koning scoort een van haar 4 doelpunten

Als de start van ZSC niet zo
dramatisch was geweest, hadden de dames deze wedstrijd
zeker binnen kunnen hengelen. Echter al binnen de kortste keren stonden ze met 0-4
achter en dat gat bleek later
te groot toen Zandvoort zich
herpakte en aan een vertwij-

felde inhaalrace begon. Bij
rust was het verschil nog maar
twee punten, 7-9. Even sloeg
trainer/coach Sven Heller een
kruis toen een van zijn beste
speelsters, Romena Daniëls,
nog voor rust moest uitvallen met een naar het zich liet
aanzien ernstige knieblessure.

Daniëls wordt namelijk al jaren geplaagd door knieblessures en is al een aantal keren
onder het mes geweest. Nu
echter was zij, gelukkig voor
ZSC, alsnog in staat om gedurende de tweede helft alsnog verder te spelen. Het is
afwachten of dat verstandig
was en of zij een reactie krijgt
vanuit haar knie.
Vooral bleek voor Zandvoort
de keepster van Muiden een
behoorlijke sta-in-de-weg. Zo
werden, mede door slordigheid aan Zandvoortse kant,
twee strafworpen en twee
break-outs gemist en werd de
eindstand op 12-15 bepaald.
Scores ZSC: Laura Koning 4;
Romena Daniëls 3; Marina
Balk en Lucia v.d. Drift ieder
2 en Szilvia Jacab 1 doelpunt.
Komende zondag speelt ZSC
in Kudelstaart tegen RKDES.

hockey
Promotiekans verdwenen voor hockeysters
De dames van ZHC hebben opnieuw verloren van Purme-

rend. Werd er in de uitwedstrijd kansloos met 3-0 verloren,
afgelopen zondag was het veel meer een wedstrijd. Desondanks was er toch een 0-2 verlies.

Denise van Hoek wordt gepasseerd door haar tegenstandster

Coach Cees van Deursen
moest een beroep doen op
twee jeugdspeelsters, Masja
van Marle en Aïcha Kachnaoui,
omdat er gezien de warmte
een tekort aan wisselspeelster
zou kunnen zijn. Het was op
het hockeyveld in sportcomplex Duintjesveld af en toe
meer dan 25°C. De beide arbi-

ters begrepen dat uitstekend
en hadden dan ook besloten
om zowel in de eerste als in
de tweede helft, halverwege
een drinkpauze in te gelasten.
De eerste helft ging redelijk
gelijk op totdat Purmerend
uit een strafcorner de 0-1
kon binnenschieten. Even

later was het weer raak toen
de bal door een verdedigster van ZHC van richting
werd veranderd waardoor de
Zandvoortse doelvrouw kansloos was: 0-2.
Ook in de tweede helft was
het best een leuke wedstrijd.
Zandvoort werd wat sterker,
waardoor er wat kleine kansjes kwamen maar helaas werd
er niet gescoord. “In de training gaat doelpunten maken
prima alleen in de wedstrijden, als het er dus om gaat,
vallen er nog te weinig puntjes. De verdediging hield na
het tweede doelpunt de linie
wel goed gesloten, waardoor
het 0-2 bleef”, aldus coach Van
Deursen. Door deze nederlaag
is de promotiekans voor ZHC
puur theoretisch geworden
en gaan de komende wedstrijden echt om de gezelligheid en de statistiek. Volgend
seizoen beter!
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honkbal

wielrennen

Honkballers ZSC nog steeds ongeslagen
Opnieuw hebben de honkballers van ZSC een overwin-

ning geboekt. Op eigen veld was het 4e team van Sparks

uit Haarlem niet in staat om van de Zandvoorters, die voor
het eerst dit seizoen in de seniorencompetitie spelen, te
winnen. Onder leiding van pitcher Guus Berkhout wonnen
de mannen van Han van Soest met 11-6. ZSC is, samen met
Onze Gezellen, nog ongeslagen in de 5e klasse C.

Marcel Paap aan slag

Al in de eerste inning lieten
de Haarlemmers zien dat
er van hun kant geduchte
tegenstand te verwachten was. Door een aantal
fouten van onze dorpsgenoten waren de gasten
in staat om met een 2-4
voorsprong aan de tweede
inning te gaan beginnen.
Toen ZSC echter aan slag
kwam, werd er weer geconcentreerd geslagen en was
de stand bij aanvang van de
derde inning 7-5 in het voordeel van de Zandvoorters.
Beide kemphanen scoorden
slechts één run in de volgende inning, waarna ZSC
in de vierde inning orde op
zaken stelde. Sparks-spelers
gingen drie keer achter elkaar uit en Zandvoort kon

nog eens drie runs bij hun
totaal optellen waardoor de
11-6 eindstand op het sheet
kwam te staan.
Werpcijfers Guus Berkhout:
8x3 slag (!), 2x4 wijd en hij
kreeg 8 honkslagen tegen.
Beste slaggemiddelde: Thim
Koemans: 4 uit 4 (1.000) en
Marcel Paap: 3 uit 4 (.750).
De volgende wedstrijd van
ZSC is op zondag 15 mei aanstaande om 15.00 uur op
het veld van RCH Pinguins
in Heemstede.
De softbalwedstrijd van de
dames is verplaatst omdat
een aantal dames nog met
de handbalcompetitie bezig
zijn en er een aantal anderen
niet aanwezig konden zijn.

voetbal
SV Zandvoort wint opnieuw van de kampioen
Het is SV Zandvoort voor de tweede keer dit seizoen, en

als enige ploeg in de 2e klasse, gelukt om twee keer van
de nieuwe kampioen DVVA te winnen. Diep in blessuretijd
lukte het Billy Visser om de Amsterdamse keeper het nakijken te geven; een vertwijfeld DVVA was het gevolg.

Voorzet van Nigel Berg

Uiteraard was DVVA voor
niets minder dan de winst
naar Zandvoort gekomen.
Ze hadden in Amsterdam
een smadelijke 1-3 nederlaag geleden en waren tot
op het bot gemotiveerd om
die schande weg te poetsen.
Alleen het DVVA van toen, 15

januari van dit jaar, was niet
het DVVA van zaterdagmiddag. Op een aantal plaatsen
had de coach andere spelers
ingezet, waarschijnlijk gezien de voorbereiding op de
start van het nieuwe seizoen
maar dan in de 1e klasse. Het
was Zandvoort om het even.

De mannen van Pieter Keur
waren totaal niet onder de
indruk van de kampioen en
gingen fris en vrolijk van
start. Ook DVVA wist wat
er moest gebeuren en dus
ontstond er een duel dat zich
hoofdzakelijk op het middenveld afspeelde met nu
en dan uitvallers naar beide
doelen.
Ook na de thee eenzelfde
beeld met een misschien
wat aanvallender DVVA
maar de Zandvoortse verdediging hield bekwaam
stand en voorin ontstonden
ook een paar kleine kansjes.
Tot de 3e minuut van de blessuretijd. Normaal gesproken
een gevaarlijke tijd voor beide ploegen. Een tegengoal
is funest en dat weet iedereen. Hoe het Visser lukte zal
waarschijnlijk voor altijd in
nevelen gehuld blijven, feit is
wel dat hij het gewoon flikte.
Een mooie goal waardoor de
kampioen met een katterig

gevoel terug moest naar
Amsterdam.
Door dit resultaat stijgt
Zandvoort naar de vijfde
plaats op de ranglijst. Overige
uitslagen 2e klasse A: Haar
lem/Kennemerland – Mon
nickendam: 1-4; ZOB – TOB:
5-2; Hellas Sport – Aalsmeer:
1-8; AFC – Amstelveen: 0-1 en
Jong Hercules – Overbos: 3-2.
Castricum was vij.
Komende zaterdag speelt
SV Zandvoort de laatste
wedstrijd van het seizoen
om 14.30 uur in Amstelveen.
Daarna een dik verdiende
vakantie na een abnormaal
verlopen seizoen met diepe
dieptepunten maar ook
grote hoogtepunten voor
Keur en zijn selectie. Op
31 mei moeten eventuele
overschrijvingen bij de KNVB
binnen zijn, daarna kan een
balans worden opgemaakt
voor de selectie voor komend seizoen.

Classico Boretti reed
deels door Zandvoort
Een van de misschien wel grootste wielerevenementen van
Nederland, de Classico Boretti, heeft vorige week zater-

dag Zandvoort aangedaan. Maar liefst 4.000 deelnemers
vonden op de toegangsweg naar Circuit Park Zandvoort

een ravitailleringspost met, hoe kan het ook anders, onze
bekende plaatsgenoot en wielerfanaat in hart en nieren
Klaas Koper in een van de hoofdrollen.

De bevoorrading bij Circuit Park Zandvoort

Aan de 4e Classico Boretti
hebben meer dan 6.500 wielrenners deelgenomen. Onder
prachtige weersomstandigheden konden de wielerliefhebbers vier afstanden afleggen:
50, 75, 110 en 160 kilometer.
En de deelnemers aan de
beide langste afstanden,
circa 4.000 waaronder enkele Zandvoorters, konden in
Zandvoort de inwendige mens
versterken en lossen. De start
en finish was in het Velodrome
Amsterdam. De route liep door
het polderlandschap richting

de kust en vervolgens via
Zandvoort en de duinen langs
het ‘pad naar Noordwijk’ via de
Bollenstreek naar de finish.
In de rood-wit-groengekleurde tocht reden ook Rabobank
renner Sebastian Langeveld,
Vacansoleil professional
Jens Mouris, zesdaagse crack
Danny Stam, veldrijder Thijs
Al en bondscoach Robert
Slippens mee. De verzorging
onderweg werd aangeboden
en daar werkte ook Klaas
Koper graag aan mee.

adverteerders
Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Rigolo
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën

EigenWijs Makelaars
Etos Zandvoort
Hoogheemraadschap
van Rijnland
La Bonbonnière
La Fontanella
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Phoenix bco
Riche aan Zee
Stichting Zandvoortse4daagse
Toerkoop Reisburo Zonvaart
Uitvaartcentrum Haarlem
V.o.f. Cocarde
Valk Glas in lood studio
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Wapen van Zandvoort,
eten en drinken…
Weenink, huisarts
23

Zandvoortse

7e jaargang • week 20

19 mei 2011

Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Actueel

Courant
7

Lintje voor
Zandvoortse
bij provincie

Matig DTM
weekend
Het afgelopen weekend is
niet bepaald een topweek-

end geweest. Ten eerste
viel de aantrekkingskracht

van de DTM nogal tegen en

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

17

CD presentatie
Parel aan de Zee
bij Thalassa

Muziek
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Zandvoortse
zangeres Loona
internationale ster

Sport

Renger van der
Zande rijdt goede
race op Zandvoort

Wethouder Gert Toonen
opent nieuwe website

Staatssecretaris
Teeven in Zandvoort

Afgelopen zaterdag 14 mei was er een feestelijke vrijwilligersmarkt op het Raadhuis-

Vorige week donderdag heeft de VVD afdeling Zand-

werk dat bij hen hoog in het vaandel staat en tevens waren zij er om nieuwe vrijwil-

seerd over Veiligheid. Meer dan 50 leden van de liberale

plein. Diverse organisaties waren aanwezig om uitleg te geven over het vrijwilligersligers te werven. Wethouder Gert Toonen verrichtte in de middag, ondersteund door
een promotour, de officiële opening van een nieuwe website: www.vip-zandvoort.nl.

voort/Bentveld een succesvolle thema-avond georgani-

club hadden gehoor gegeven aan de oproep van het bestuur om acte de précense te geven in Beach Club Tien.

omdat de temperatuur ook
niet echt meewerkte was
het op het strand ook niet
bepaald druk te noemen.

Volgens een officiële mededeling hebben circa 29.000
toeschouwers de circuitkassa’s gepasseerd en dat
viel dan wel mee, maar echt
een ‘volle bak’ was het niet.
De uittocht was zondag zeer
geleidelijk en er waren dan
ook hoegenaamd geen opstoppingen.
De strandpachters hebben
een tam weekend gehad. De
temperatuur kwam nauwelijks boven de tien graden uit
en er stond ook een stevige
wind vanuit zee. Voor hen ziet
het komende weekend er een
stuk beter uit.

Staatssecretaris Fred Teeven in Beach Club Tien

Wethouder Gert Toonen onthult de website | Foto: Jolanda Meier

De website is opgezet en
wordt beheerd door Pluspunt
Zandvoort in opdracht van de
gemeente Zandvoort. Toonen
benadrukte nog eens hoe
belangrijk vrijwilligers zijn

De Mannetjes
Week van de Zee

a.s. Zondag 22 Mei:
MARKTKORTING
bij SEA OPTIEK!!!!!

Buiten op de kraam hebben
wij SPECTACULAIRE
aanbiedingen en binnen
in de winkel: 15% korting
op alle ZONNEBRILLEN!!!
‘Geef ons maar gewoon
een week aan het strand’

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

voor de samenleving en wil
dan ook iedereen stimuleren
om van de website gebruik te
gaan maken.
VIP-Zandvoort, hetgeen staat
voor Vrijwilligers Informatie
Punt-Zandvoort, maakt het
voor organisaties en mensen
die vrijwilligerswerk zoeken

een stuk gemakkelijker om
elkaar te vinden. Alhoewel
Zandvoort al veel vrijwilligers kent, wil Toonen graag
dat nog meer mensen zich
vrijwillig gaan inzetten voor
de samenleving. Het handvat
om daartoe te komen kunt u
vinden op de bovengenoemde website.

21 t/m
29 mei
Programma: zie pagina 14
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

De leden en andere geïnteresseerde Zandvoorters hebben
in Beachclub 10 kunnen luisteren naar de Zandvoortse en
Haagse zienswijze op het thema veiligheid. Burgemeester
Niek Meijer werd ondervraagd over de specifieke
Zandvoortse problemen.
Vooral de golf aan woninginbraken, die Zandvoort klaarblijkelijk treft, was een heet
item. Meijer maakte duidelijk
dat het de aandacht van het
college en de politie heeft.
Na Meijer hield de staatssecretaris voor Veiligheid
en Justitie, Fred Teeven, een

verrassend Zandvoorts getinte toespraak. Hij komt
oorspronkelijk uit Haarlem
en kwam vroeger zeer geregeld in Zandvoort waardoor
hij onze gemeente goed kent.
Op geheel eigen wijze gaf hij
een beeld van alle acties in
Den Haag over het thema
veiligheid. Daarna was er
opnieuw ruimte voor het
stellen van vragen. Teeven
deed aan het einde een toezegging dat hij over 2,5 jaar
opnieuw langs zal komen
om het gevoerde beleid te
toetsen. Het bestuur van de
lokale afdeling beloofde hem
daar aan te houden.

Kom naar de eerste ronde tafel
bijeenkomst gemeenteraad!
Kijk op pagina 20/21

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1

familieberichten
Wie vriendschap zaait,
zal vrienden oogsten...
In zijn vertrouwde omgeving, omringd door liefdevolle
zorgen, is onze lieve levensgenieter vredig ingeslapen.

Altijd langzaam en nu toch snel.
Onze lieve, eigenwijze, zorgzame papa, opa
en overgrootvader is overleden.
Het is goed zo.
“En geef Ansje een dikke knuffel.”

Jozef Maria Bluijs
weduwnaar van Els Thoolen

Gerardus Johannes Gerhard Wilmink
Rijssen, 30 oktober 1964
Zandvoort, 16 mei 2011

Cor
In de leeftijd van 89 jaar

Steven van der Mije
Familie Wilmink
Familie van der Mije

† 12 mei 2011

Weduwnaar van Ans van Brero - de Lange

Poststraat 6
2024 HA Zandvoort

Emmy & Theo
Sandy
Graeme en Grace
Marian
Kaylie, Riley en Devin

Conny en Gerard
Marit en Eric
Kirstin
Linda en Marco
Maarten en Anouk
Féline
Wietske en Kees

Gerald is thuis, alwaar geen bezoek.
De afscheidsbijeenkomst is op vrijdag 20 mei
om 12.00 uur in de Protestantse Kerk Zandvoort,
Poststraat 1/Kerkplein te Zandvoort.

Hans & Ina
Bas
Tessa & Mark

12 mei 2011

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren tijdens
een informeel samenzijn.

Fernando & Danielle
Tom en Thijs

Correspondentieadres:
C.M. Kramer - Bluijs
Bilderdijkstraat 10
2041 NK Zandvoort

Na afloop zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.

Guido & Margreet
Jack

in memoriam

Correspondentieadres:

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 20 mei
om 14.15 uur in crematorium Westerveld aan de Duin en
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).
Pa
Niet zómaar een man,
Niet zómaar een vader,
Niet zómaar een opa en overgrootopa,
Pa wat zullen we je missen !

Tot op het laatst betrokken bij allen die hem lief waren, is
toch nog onverwacht op 87-jarige leeftijd overleden

Petrus Johannes Alders
- Piet H. Alders – Vader
Joke en Peter
Jan en Gertie
Rita en Gé
Thea en Jan
Emilie en Steven, Reva
Mathilde en Maarten
Florian
Mirthe en Malou
Sebastiaan
Marc en Paul
16 mei 2011
Poststraat 2a
2042 HA Zandvoort

Guido van Brero
Buiksloterweg 9-G
1031 CC Amsterdam
tel: 0624277406

De gezongen uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag
21 mei om 11.00 uur in de parochiekerk H. Agatha, Grote
Krocht te Zandvoort waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op het parochiekerkhof aldaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in gebouw
de Krocht naast de kerk.

21-05-2009

De crematie heeft op donderdag 19 mei plaatsgevonden
in crematorium Westerveld te Driehuis (Velsen)

Jouw vechtlust en eigen wijsheid hebben je
de meest onmogelijke situaties doen overwinnen.
Diezelfde vechtlust heeft ervoor gezorgd dat
jouw einde is verlopen zoals jij hebt gewild.
Wij zijn intens verdrietig.
De leegte is heel groot.

Carlo Alexander van Kervel
Jogjakarta
26 mei 1928

Zandvoort
8 mei 2011

21-05-2011

Lieve Linda,
Elke dag opnieuw die vraag waar ben je nu
Wij en de kinderen missen je
Mama, papa †, Michel, Henneke, Lexi, Nicky en Jaap

dankbetuiging
Hartelijk dank voor alle lieve woorden,
kaarten en bloemen na het overlijden van mijn maatje
en onze lieve vader

Dolf Zuidam

W.A. van Kervel-Tip

Deze zijn voor ons een grote steun geweest.

P.C. van Kervel

Uit aller naam,
Ellis Zuidam en kinderen

A.A. van Kervel
A.E. de Nijs
		 Stijn, Sterre
R.S. van Kervel

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 19 mei
en vrijdag 20 mei van 19.00 tot 20.00 uur in het Uitvaartzorgcentrum Zandvoort aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
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Wij willen met jullie afscheid nemen van mijn man,
onze zoon, schoonzoon, onze broer en zwager

Cornelis Hendrik van Brero

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Hij is 82 jaar geworden.

Gerald is overleden

A.L. van Kervel
R. Lenselink
		

T. Davidson

Beatrixplantsoen 1
2042 PW Zandvoort
De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

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

5 mei - 13 mei 2011

Koninklijk lintje voor Zandvoortse
Anneke van der Woude-van Deursen heeft vorige week

Geboren:

Senna, zoon van: Bleijerveld, Bob en: Lemke, Nicole.

woensdag geheel onverwacht een Koninklijke Onder-

Gehuwd:

de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland (CvdK),

Meijdam, Jan Hendrik en: Bijlsma, Kyra Eibina.

scheiding gekregen. Ze kreeg het lintje opgespeld door
Johan Remkes.

Overleden:

Dijkstra, Roelof, oud 90 jaar
Lentz geb. Loijer, Elly Sophia, oud 78 jaar
Blankenstein, geb. Bosmann, Jacoba, oud 80 jaar

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastores D. Duijves en C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Heer J. Wesseling

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Anneke v.d. Woude krijgt de versierselen opgespeld

Anneke van der Woude heeft
bijna 40 jaar bij de provincie
gewerkt bij het kabinet van
de CvdK, waarvan 31 jaar
als beleidsmedewerker. Zij
was mede verantwoordelijk voor de koninklijke onderscheidingen in de hele
provincie Noord-Holland en
heeft in die tijd ruim 40.000
onderscheidingen behan-

deld. Zij heeft gewerkt onder vijf commissarissen:
Kranenburg, De Wit, Van
Kemenade, Borghouts en
Remkes.
Van der Woude heeft vele
gemeentelijke ambtenaren
en burgemeesters opgeleid
voor en begeleid bij het opstellen van de aanvragen

Schoolkinderen milieubewust maken
Wethouder Sandbergen heeft afgelopen maandag het

startschot gegeven voor het inzamelen van kleine elektri-

sche apparaten op de basisscholen van De Golf. Wecycle,
De Stichting Nationale Feestdagen
Zandvoort bedankt de volgende
bedrijven, verenigingen en mensen
voor hun inzet en bijdrage aan de
Koninginnedag en de 5 mei viering 2011:
Gemeente Zandvoort
OSS Gymnastiek vereniging
Stella Maris-St. Willibrordes Scouting
Koper Ensemble
Strand Actief
Brandweer Post Zandvoort
Organisatie Zeepkistenrace
Mazzelmarkt Haltestraat
Febo en Het Plein, Kerkplein
Café Neuf Haltestraat
Discotheek Chin-Chin
Café Koper
Firma JOBIRO
Restaurant het Geveltje
De Scharrel
De Kaashoek
Filoxenia
Horeca Haltestraat
Al de adverteerders in ons programmablad
En al onze vrijwilligers!!!

voor de onderscheidingen.
Hoe belangrijk zij daarbij
is geweest mag blijken uit
de genodigden voor haar
afscheid. Veel beleidsmedewerkers en diverse burgemeesters waren aanwezig,
evenals de kopstukken van de
Kanselarij der Nederlandse
Orden en het Kapittel van
de Civiele Orden. Speciaal
was dat op een na alle
(oud) Commissarissen der
Koningin aanwezig waren. In
een geestige speech schetste Remkes haar loopbaan en
eindigde met: “Het is wat,
40.000 keer zorgen voor:
Het heeft Hare Majesteit
behaagd… en Anneke…, het
heeft Hare Majesteit behaagd mevrouw Anneke van
der Woude-van Deursen te
benoemen tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.” Ze was
totaal overdonderd, temeer
omdat ze zelf altijd zei dat ze
gewoon haar werk deed en
daarom niet voor een lintje
in aanmerking kwam.

de organisatie die deze inzameling organiseert, heeft er
een wedstrijd aan verbonden. Daarnaast krijgen de schoolkinderen onderricht in het milieubewust zijn.

Wethouder Andor Sandbergen deelt de eerste bak uit

Een oude walkman, een
boormachine die het niet
meer doet, een gesneuvelde
föhn. Dit soort kleine elektrische apparaten en gereedschappen verdwijnen vaak
in de afvalbak. Gemiddeld is
dat 2 kg per persoon per jaar.
Dit levert milieuschade op,

terwijl de apparaten na recycling waardevolle grondstoffen leveren voor nieuwe
producten.
De Beatrix-, Nicolaas- en
Duinroosschool hebben zich
aangesloten bij Wecycle en
zijn vanaf 16 mei het inlever-

punt. Elk klein afgedankt of
kapot elektrisch apparaat
of (tuin)gereedschap levert
de school punten op. De
gespaarde punten kunnen
ze inwisselen voor nieuwe
schoolspullen zoals kinderboeken, sport- en spelmaterialen, pleinplakkers en
apparatuur, of een digitale
camera.
‘Gooi nooit weg, maar lever
in’ is de centrale boodschap
die kinderen en hun ouders
ervan bewust moet maken
dat het heel normaal en nuttig is om ook kleine elektrische apparaten te recyclen.
Wecycle biedt de scholen
les- en actiematerialen aan,
inzamelmiddelen en een
ophaalservice. Overigens
kunnen grotere elektrische
apparaten, die niet in een
tas passen of te gevaarlijk
zijn, worden ingeleverd bij
de gemeente of bij de winkel waar u een zelfde nieuw
apparaat koopt.

column
Volgens mij…

is het lentefeest vroeg begonnen. De iepen strooien hun
zaadjes als confetti naar beneden. De stippelmot verpakken
struiken en bomen in sprookjesachtige sluiers. De gierzwaluwen kwamen twee weekjes
eerder naar Zandvoort en vliegen in grote getalen hoog in
het zwerk en zoeken snerpend
een nestplekje onder de dakpannen. De mussen zijn ook
bij het lentefeest aanwezig.
Zij badderen zich in de vijver
waar de goudvissen na een
strenge vorst te voorschijn zijn
gekomen. Soms plonst er iets
in het water, het is een kikkertje die het gerommel in de tuin
niet kan waarderen. Alleen de
kool- en pimpelmeesjes laten
dit jaar mijn nestkasjes links
liggen. Kennelijk is het aanbod voor hun behuizing rijk
aanwezig.
Het lentefeestje wordt ook
door mijn kleinkinderen gevierd. Hoewel de twee meiden Eva en Madelief elkaar
summier zien, voelen zij elkaar
prima aan. Als twee engeltjes
in schattige jurken gestoken
en met kronkelende krullen
langs hun gezichtjes zoeken
ze voor hun ‘natuurtafel’ alles wat kruipt en sluipt in de
tuin. Geen pissebed, miertje of
lieveheersbeestje is veilig. Ze
worden voorzichtig opgepakt
en gedropt tussen de geplukte
bladeren van de schijnpapaver
waar de dames op de tuintafel een huisje van hebben gecreëerd. Rupsjes worden van
hand naar hand doorgegeven. Kleinzoon Koen, de man
in het meidenhuis, staat naar
het oranje vissenelftal in de
vijver te staren. Hij verbaast
zich dat goudvisjes eerst zwart
en daarna pas oranje worden.
Steffie, de oudste van het stel,
lakt haar nagels voor het feest
en kiest als motief het lieveheersbeestje uit. Al met al
maakt iedereen zich op voor
het lentefeest. En ik? Ik geniet van al dat gewriemel. Het
wordt, zoals gezegd, een geweldige party. De zwaluwen vliegen hoog dus
blijft het droog. Wat een
rijkdom om bij het feest
aanwezig te zijn!

Nel Kerkman

burgerlijke stand
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Krant niet ontvangen?

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

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart:

driegangen menu voor € 29,50
(maandag en donderdag € 25,00)

Pastrami met een mayonaise
van rode pesto
of
Garnalenkroketjes
met wasabimayonaise
iii
Entrecote met pepersaus
of
Blackened zalm
met Provençaalse roomsaus
iii
Italiaanse liefde
Dinsdag en woensdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Mededeling
Helaas moeten we mededelen dat we
stoppen met de keuken en dat we afscheid
nemen van “onze Brigitte”.

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort

Daardoor worden wij een café
waar gerookt mag worden.

11

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka

Deze beslissing hebben we genomen na de vierde
bekeuring van het rookbeleid. Wij zijn van mening
dat wij zelf mogen bepalen of dat er gerookt wordt
of niet in de horeca. Café en roken hoort bij elkaar.
Het huidige rookbeleid maakt de horeca kapot.

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.
Graag tot ziens, fam. Boom

Wij bedanken Brigitte voor al
haar liefde voor de zaak.
Ron en Gerda

Strandpaviljoen Thalassa 18
sinds 1959

Wat doen jullie zaterdag 18 juni?
Wie……wij???

Wij gaan haringhappen
nieuwe stijl bij Thalassa!
Aanvang 14.00 uur
Kaarten verkrijgbaar vanaf 31 mei: op = op

Tot ziens bij Thalassa
www.versaanzee.nl
4
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Met oog en oor
de badplaats door

Ondanks taboe toch veel belangstelling
De informatiemiddag die de Algemene Begraafplaats

Zandvoort in samenwerking met het Uitvaartzorgcentrum Zandvoort verzorgde, was ook dit jaar de figuurlijke

drempel die voor veel belangstellenden een stukje lager
is komen te liggen. Tijdens deze middag stond de in 1892

opgerichte Werklieden Vereniging Onderling Hulpbetoon

(WVOH) centraal. Zij financierden de restauratie van 15 historische gedenkmonumenten.

wordt vermeld. Dit boekje is
door de begraafplaatscommissie gemaakt als dank voor
de niet aflatende inzet van de
vereniging om de culturele
geschiedenis van Zandvoort
te bewaren. Voor de rondwandeling onder leiding van
Christien v.d. Mije langs de 15
gerestaureerde gedenkmonumenten was veel belangstelling. Na de wandeling kreeg
men het informatieboekje als
aandenken mee.

Rouwverwerking

Voorzitter Onderling Hulpbetoon Gerrit Schaap bedankt de aanwezigen

tekst en foto Nel Kerkman

In de aula was veel informatie aanwezig over uitvaart. De
diverse modellen van kisten
gaven aan dat er veel mogelijkheden zijn om een kist een
persoonlijk tintje te geven.
Ook stond er een levensjas
(een jas die wordt gebruikt
om kinderen te helpen bij hun
rouwverwerking), met in de
verschillende zakken de persoonlijke eigendommen van
de gestorvene. De symboliek
van grafmonumenten werd
via voorbeelden op informatieborden uitgelegd, er lagen
folders over bovengronds begraven en er waren foto’s van
grafmonumenten gemaakt
door Damo. Ook werden er
namen ingeleverd voor de be-

graafplaats. De gekozen naam
zal na goedkeuring van de gemeente later bekend gemaakt
worden.

Rondwandeling

Tijdens de middag bespeelde
Corine van Minnen met veel
passie het Johannusorgel.
Na de welkomstwoorden
van Joop Janssen, beheerder
van de begraafplaats, en P.
v.d. Hoop, directeur Uitvaart
centrum Haarlem, droeg
Dichter bij Zee Ada Mol haar
gedicht ‘Hier rust’ voor dat ze
speciaal voor deze middag
maakte. Na de gevoelige declamatie werd het bestuur van
WVOH naar voren gevraagd
om een boekje in ontvangst
te nemen waarin in het kort
de historie van de vereniging

De lezing over ‘Rouwverwer
king; hoe ga je daarmee om’
verzorgd door Riet van Schie
was zeer indrukwekkend. Met
een gedichtje van Annie M.G.
Schmidt opende ze het moeilijke onderwerp over omgaan
met je verdriet. Een verlies
levert niet alleen verdriet op,
het confronteert je ook met je
eigen sterfelijkheid. Omdat de
dood onontkoombaar is, is het
voor je gezondheid belangrijk
dat je leert ermee om te gaan.
Daar zijn genoeg methodes
voor, waar de levensjas die
Van Schie had meegebracht
er één van is.
Veel bezoekers waren voor
het eerst op het oudste gedeelte van de begraafplaats
en waren verrast door de rust
en de verzorgde uitstraling.
Ondanks dat de gemeenteraad en het college geen interesse toonden, is de jaarlijkse
informatiemiddag over de begraafplaats niet meer weg te
denken uit Zandvoort.

Zandvoort schoon!?
= Zandvoort mooi!? = Zandvoort groen!?
Al weken lang worden we getrakteerd op mooi, warm, zonnig en droog
weer, met alle gevolgen van dien. Volle terrassen, veel bezoekers in het
dorp, een levendig strandgebeuren, leuke omzetten bij bedrijven, volle
afvalbakken, goed bevolkte fietspaden, en heel veel fris groen om ons heen.
Fris? Tot op zekere hoogte dan. Heel veel bomen, perken en gazons schreeuwen om water.
De afdeling Reiniging & Groen zet alles op alles om zoveel als mogelijk extra water te geven,
maar het blijkt momenteel een gevecht tegen de bierkaai!
ZANDVOORT SCHOON !? is al erg geholpen als vanuit de bewoners medewerking wordt
verleend door openbaar groen rondom de woning bij droog weer flink water te geven. Voor
u een minimale kostenpost, voor uw Zandvoortse leefomgeving een groot gebaar!

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Zandvoort tweede

Zandvoort is bij de verkiezing van de evenementengemeente van Nederland, in de
nieuwe categorie tot 50.000
inwoners, als tweede geëindigd. Vlieland werd als eerste door de jury uitgekozen.
“Zandvoort, daar zongen
we toch altijd over? Maar
wat vind je in Zandvoort?
Veel! De hele zomer heeft
de badplaats een volle evenementenkalender met een
Solexrace, Zandvoort Alive,
Zingen aan zee en nog veel
meer. Een relatief kleine gemeente die zijn inwoners
maar ook de toeristen goed
weet te vermaken”, aldus
het oordeel van de jury. Nu
hard werken om volgend
jaar nog dat ene een plaatsje
hoger te eindigen!

Schoolcircus

Vorige week heeft de Oranje
Nassauschool (ONS), als
enige basisschool van
Zandvoort, een optreden
in circus Rigolo verzorgd.
Alle groepen hadden voor
ouders, familie en vrienden
een heel programma ingestudeerd. “Het was een
grote klus maar we zijn erin
geslaagd”, zei Maaike Cappel
van de ONS. Vooral de klein-

sten, aangemoedigd door
hun ouders, waren echt
aandoenlijk om te zien.
Opvallend veel meisjes
droegen prachtige prinsessenjurkjes in schitterend roze, maar ook de
‘leeuwen’ waren prachtig
om te zien.’s avonds gaven
de hogere groepen voor
hun familie en vrienden
ook een leuke voorstelling, wat opnieuw een volle
circustent opleverde.

Fout geparkeerd

Een dame die eigenlijk weg
wilde rijden vanaf de Noord
boulevard, parkeerde dinsdagmiddag haar auto op
een wel heel vreemde plek.
In de veronderstelling dat de
auto in de eerste versnelling
stond, gaf ze vol gas echter…
de versnellingsbak stond in
de ‘achteruit’. Ze reed over het
fiets- en voetpad, een verhoging over, over palen en prikkeldraad zo de Reep
in. Ze bleef steken
op een paar meter
van de strandhuisjes. Met hulp de
bewoners werd de
wagen weer omhoog geduwd.

Hek is weg

Het is menigeen al opgevallen dat het hekwerk van de
begraafplaats aan de oostzijde langs het fietspad naar
Nieuw Noord verwijderd is.
Het was stuk en zag er niet
echt fraai meer uit. Alleen nu
staat er helemaal niets meer
en is de begraafplaats aan die
kant onbeschermd. Hopelijk
komt er snel een nieuw hekwerk zodat onverlaten het

terrein iets minder makkelijk kunnen betreden.

Finale karaoke

Komende zaterdag is in café
Oomstee de finale van de karaoke en talentenjacht 2011.
Na vier voorronden zijn er
uiteindelijk twaalf kandidaten overgebleven die mogen
strijden voor de hoofdprijs,
een reischeque ter waarde
van € 250. Bezoekers kunnen
uiteraard niet meer meedoen maar zijn van harte
uitgenodigd voor een gezellig avondje entertainment, gebracht
door bekende en
iets minder bekende Zandvoorters.
Vanaf 21.00 uur in
café Oomstee aan
de Zeestraat 62.

Vaandel gezocht

Tijdens de informatiemiddag van de begraafplaats
afgelopen zaterdagmiddag
stond één van de vier zeer
oude vaandels van vereniging Onderling Hulpbetoon
in de aula tentoongesteld. Het vaandel van de
Zandvoortse Harmonie was
net als dat van het mannenkoor een onderdeel van
de vereniging. Het eerste
vaandel uit 1892, het tweede
vaandel dat tijdens het 20
jarig bestaan is geschonken
en het vaandel van het mannenkoor zijn spoorloos. Als
u misschien weet waar nog
een vaandel staat dan kunt
u contact opnemen met
Gerrit Schaap, tel. 5715140.
5

Zandvoortse Courant • nummer 20 • 19 mei 2011

Ook op de
voorjaarsmarkt:
Aanbieding
voor vrijdag,
zaterdag en zondag

Nieuw makelaarskantoor op perfecte zichtlocatie
In één van de meest toonaangevende winkelstraten van
Zandvoort, de Grote Krocht, opende makelaar Nick ten
Broeke zijn ‘Eigenwijs Makelaars’ kantoor op nummer 38.
Het pand waar ooit de Nutsspaarbank in was gevestigd en
waarin de laatste jaren Cane & Co gevestigd was, heeft een
ware metamorfose ondergaan.

Heerlijk om mee te nemen
gevulde koek € 1,25
Een aardbeischelpje uit eigen bakkerij
van € 2,10 voor € 1,75
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf

rjaarsmarkt
Tijdens voo
jes
leuke koop
!
op de kraam

Geldt voor alle
heren- en damesslips
Uw sloggi dealer

Vlnr: Nick en Marije ten Broeke, Patricia van Zwol en Martina Rutgers

tekst en foto Nel Kerkman

Ruim 5 jaar geleden zette
Zandvoorter Nick ten Broeke

als makelaar van een bekende franchiseformule
zijn eerste stappen op de
Zandvoortse woningmarkt.

samen met de aanbieders Yellowbrick, Park-line en Parkmobile, het telefoonparkeren in heel Zandvoort in werking

gesteld. Na een geslaagde proefperiode in 2009 en 2010
kunnen automobilisten op alle parkeerplaatsen in Zand-

voort waar betaald moet worden, het parkeergeld ook via

De meest creatieve
ondernemer van 2010 / 2011

de telefoon, sms of internet betalen.

Kom zondag gezellig naar
de braderie, wij zijn er ook.

Marktaanbieding: Aspergesoep
uit de keuken van Fleur € 4,50
Haltestraat 38, tel. 571 50 00

Op eigen wijze

Op vrijdag de dertiende werden de laatste puntjes op de
‘i’ gezet. In de ochtend was
het nog een grote chaos
maar om klokslag 16.00 uur

stond de champagne klaar
om een toost uit te brengen. “Eigenwijs Makelaars
reflecteert mijn eigenwijze
manier van zaken doen en
dat is een van de pijlers
van mijn succes”, aldus
Ten Broeke. Met zijn passie
voor huizen en een ietwat
eigenwijze benadering van
dienstverlening is de naam
Eigenwijs Makelaars ontstaan. De financiële dienstverlening op maat wordt
verzorgd door BorghHave
partners Ruud Verweij en
Gert Jan Jongejan. De binnendienst medewerkers
van Eigenwijs Makelaars,
Patricia van Zwol en Martina
Rutgers, staan gastvrij klaar
om al uw woonwensen in
vervulling te brengen.

Telefonisch betalen voor parkeren in heel Zandvoort
Vorige week vrijdag heeft wethouder Andor Sandbergen,

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Van een klein kantoortje in
huis, verhuisde hij naar een
ruimer kantoor aan huis.
Halverwege 2010 besloot
Ten Broeke om als gevestigd
makelaar uit de franchiseformule te stappen en zelfstandig verder te gaan. Dat
vergde de nodige voorbereiding, maar het resultaat van
deze beslissing mag er zijn.
Terecht kunnen Nick en zijn
vrouw Marije trots zijn op
het eindresultaat van een
schitterende en moderne
kantoorvestiging.

Vlnr: Tomas Novak van Park-line en Parkmobile, wethouder Andor
Sandbergen en Richard van Venetien van Yellowbrick

Het principe van het ‘telefoonparkeren’ is eenvoudig:
wie gaat parkeren meldt

zich bij aankomst bij de provider, dat zijn voor Zandvoort
Yellowbrick, Park-line of

Parkmobile, via telefoon, sms
of internet door middel van
de code die boven alle parkeerautomaten staat aangegeven. Bij vertrek moet op
dezelfde manier worden afgemeld. De parkeertijd wordt
automatisch geregistreerd
en het verschuldigde bedrag
wordt maandelijks, en dus
niet direct, van uw bankrekening afgeschreven.
Sanbergen: “De invoering
van telefoonparkeren past in
het beleid van de gemeente
Zandvoort om waar mogelijk
het betaald parkeren te vereenvoudigen en alternatieven
aan te reiken voor de gebruikers. Dit is een klantvriendelijke oplossing. Het voordeel
van telefoonparkeren is dat

geen gepast geld meer nodig
is en van tevoren niet meer
hoeft te worden bedacht hoe
lang men wil gaan parkeren.
Parkeercontroleurs kunnen
eenvoudig aan de hand van
het kenteken van de auto nagaan of er betaald is.”
Het systeem functioneert
in veel steden waaronder
Amsterdam, Rotterdam,
Delft, Den Haag en Haarlem.
Automobilisten moeten zich
wel van tevoren aanmelden
bij één van de drie providers
waarmee Zandvoort in zee
is gegaan. Meer informatie
over het telefoonparkeren
en aanmelden vindt u op:
www.yellowbrick.nl, www.
park-line.com of www.parkmobile.com.

Overhandiging single-CD Parel aan de Zee
OP DE KRAMEN ECHTE KOOPJES!

• BH’s + slipjes v.a. € 5,• KLEDING o.a. shirtjes, broeken,
rokjes enz. v.a. € 5,-

OP = OP

Vrijdag 20 mei krijgt burgemeester Niek Meijer het nieuwste lied over Zandvoort op CD aangeboden. Vanaf die da-

tum is het nummer tevens een maand lang gratis te downloaden als mp3 via parelaandezee.nl en is de single onder
andere te koop bij de Music store in de Kerkstraat.
Het nummer Parel aan
de Zee is geschreven door
Patrick van Kessel en Johnny

Kraaijkamp jr. De muziek
werd door arrangeur Rick
Duijn in samenwerking met

Peter Wezenbeek en de beide
tekstdichters gemaakt.
Burgemeester Niek Meijer is
een grote promotor van de
single. Vrijdag krijgt hij het
eerste exemplaar in strandpaviljoen Thalassa (18) overhandigd door Patrick van
Kessel. De overhandiging

gaat gepaard met een “gambaatje van de grill en een
glaasje Chardonnay”, teksten
uit het refrein van het liedje.
Het hapje en het drankje
worden u aangeboden door
Huig en Anita Molenaar van
Thalassa. Iedereen is tussen
15.00 en 16.30 uur van harte
welkom bij Thalassa.
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Nu elektrische
boxspring voor
5 100,- meer !

De gemeenteraad van Zandvoort gaat
anders vergaderen. Wat merkt u daarvan?
De gemeenteraad van Zandvoort gaat op een andere manier van vergaderen.
Twee belangrijke doelen: Meer betrokkenheid van de burgers bij het bestuur van
het dorp en een snellere besluitvorming.
Hoe ziet het nieuwe model eruit?
Vanaf 24 mei komt de raad elke twee weken op dinsdag en woensdag bijeen
(donderdag is de reservedag).

Vlakke Boxspring 160 x 200 cm voor 3 2.195,00
Vlakke Boxspring 180 x 200 cm voor 3 2.295,00
Inclusief: Hoofdbord, HR Topper, Pocketmatrassen, luxe potensets.
Vraag naar de actie voorwaarden! Deze actie is geldig tot 1 Juli 2011.

Op dinsdag gaat het in het begin van de avond om informatie-uitwisseling. Er kunnen vragen gesteld worden over
de voorstellen die de raad gaat behandelen, burgers kunnen daarop reageren of zelf onderwerpen inbrengen.
Een belangrijk nieuw onderdeel is de Ronde Tafel; oriënterende gesprekken over een onderwerp waarbij burgers
actief uitgenodigd worden om deel te nemen.
Op woensdagavond wordt door de gemeenteraad gedebatteerd over de voorstellen.
Het tweede deel van de avond is bedoeld voor besluitvorming.

Haltestraat 10 C (Jupiter Plaza)
Zandvoort. Tel: 023-5737494

Het Raadsnet geeft alle informatie.
De nieuwe vergadermethode is ook geïnspireerd door nieuwe technische mogelijk
heden. Voor het stellen van vragen hoeft de raad niet meer bijeen te komen, dat kan
ook via de digitale weg. De gemeenteraad heeft een Raadsnet laten ontwikkelen.
Dit is de bron van informatie van alles waar de raad zich mee bezig houdt: een
kalender met de vergaderingen, vragen en antwoorden, toezeggingen, dossiers.

Woondag 21 mei 2011 van 12.00 - 16.00 uur

Het Raadsnet is vanaf eind april van dit jaar in de lucht en wordt steeds
verder ingevuld. U vindt het Raadsnet rechtsonder op de website van de gemeente:
www.zandvoort.nl.

Dreams & Daytime

M.m.v. Van de Valk en Swart Notarissen / Greeven Makelaardij / 38Th Avenue Woondecoratie
Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken met ons team en inspiratie op te doen omtrent
alles wat te maken heeft met wonen. Wij ontvangen u met een kopje koffie, een hapje en een
drankje. Voor de kinderen hebben wij een ludieke actie in huis: Pimp Your Pig! In het kader van
“aflossingsvrij is uit, sparen is in!” kunnen uw kinderen, indien zij SAMEN MET U onze woondag
bezoeken onder leiding van onze Zandvoortse kunstenares Marianne Rebel een spaarvarken
beschilderen en beplakken met glitterstenen. Het mooiste spaarvarkentje wint een prijs van 25
euro! Ook hebben wij popcorn en suikerspin voor onze creatieve kinderen in huis.

Doe mee op dinsdag!
Op de dinsdagavonden bent u welkom bij de raad. In het eerste deel om in te
spreken op de voorstellen die de raad daarop behandelt.
Voor het tweede deel, de Ronde tafel, wordt u nadrukkelijk
aan tafel uitgenodigd om mee te praten over het
onderwerp van die keer. Op 24 mei beginnen we met
een discussie over het grofvuil. In juni staat de toekomst
van de begraafplaats op de agenda.
Wilt u zelf een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen? Dat is mogelijk.
Wel is het gewenst dat u met de griffie van de gemeenteraad contact opneemt om
te bekijken wat de beste weg is om uw zaak aan de orde te stellen.
Op het Raadsnet geeft de rubriek ‘Inbreng en meepraten’ u verder alle informatie.
Meer weten?
Neem contact op met de griffie van de gemeenteraad;
griffie@zandvoort.nl of telefoon 023 - 5740 425.
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Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%
DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Zeer vermakelijk jeugdtoneel
Afgelopen vrijdagavond trad de jeugdgroep van toneelvereniging Wim Hildering op in

De Krocht. Maar liefst 15 jonge acteurs en actrices speelden het vermakelijke komische
toneelstuk ‘Kaviaar Speciaal’. Het werd een groot succes waarbij de zaal regelmatig hard
om moest lachen.

De cast van Kaviaar Speciaal

door Joop van Nes jr.

De Krocht was zo goed als
uitverkocht voor deze eenmalige uitvoering en zat
vol met familie en vrienden
en/of vriendinnen. Het stuk
speelt op twee locaties en
wel in het huis van een kakke-

rige, arrogante en welgestelde familie en aan de andere
kant snackbar ‘De Gevulde
Frikandel’ die bestierd wordt
door een ordinair, grof en
recht-voor-zijn-raap gezin.
Deze beide uitersten worden door een gemeenschappelijke schoonmaakster Bets

(Cheyenne de Graauw) met
elkaar in contact gebracht
als Marie-Clair (Esther
Daudeij) en Youry (Kenneth
Lange) door haar aan elkaar
gekoppeld worden. Na allerlei omwentelingen blijkt
Marie-Clair zwanger te zijn
van Youry en gaan ze trou-

wen. Op de bruiloft komen
allerhande vreemde zaken
naar voren die men nooit
verwacht had.
Knap acteerwerk van de
hele, zeer enthousiaste,
cast die ten opzicht van vorig jaar duidelijk gegroeid
is. De hand van regisseur
Ed Fransen was duidelijk
merkbaar in het geheel. Een
bijzondere rol was er voor
Rachel (Lisa Bogaart) en
Priscilla (Fleur Faber), zonder
de anderen te kort te doen.
Zij speelden een eeneiige
tweeling die de teksten, heel
moeilijk, constant tegelijkertijd uitsprak. Dat moet uren
oefenen geweest zijn.
Fransen heeft laten zien wat
de jeugdafdeling van Wim
Hildering allemaal kan en
daar kan je als vereniging
niet anders dan dolblij mee
zijn. Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst, wellicht
tot in lengte van dagen.

Geen winkeltjes op het strand
Winkeltjes die kleding en dat soort zaken verkopen bij diverse strandpaviljoens, het is de lokale PvdA een doorn in

het oog. “Steeds meer Zandvoortse strandpaviljoens hou-

den zich niet aan het fingerende bestemmingsplan waarin
staat dat zij zich dienen toe te leggen op horeca-activitei-

ten”, schrijft fractievoorzitter Nico Stammis in een brief
aan het college.

Nico Stammis

Stammis heeft opheldering
gevraagd over datgene wat
in zijn ogen ongelijkheid is
ten aanzien van de onderne-

mers in het centrum.
De fracties hebben in
de afgelopen periode
behoorlijk in de gemeentelijke ‘keuken’
kunnen kijken en zijn
daarom ook redelijk
op de hoogte van wat
mag en niet mag op
het strand. Sterker
nog, zij hebben meegedacht en -beslist
bij het bestemmingsplan ‘Strand en Duin’
en hebben zich een
groot voorstander
getoond voor het creëren van meer ruimte voor
de paviljoens. “Het positieve
resultaat hiervan is terug te
vinden in het huidige be-

stemmingsplan. In dit plan
staan echter ook de richtlijnen waaraan de ondernemers zich moeten houden.
Een daarvan gaat over de
bestemming van hun pavil
joens. Hierin is bepaald dat
de voornaamste activiteit
een Horeca-activiteit is”, aldus Stammis.
Er worden tegenwoordig
inpandige winkeltjes ingericht met uitstalling van sieraden en kledingrekken voor
de deur. Dit gaat volgens de
sociaaldemocraat al aardig
op detailhandel lijken. “Deze
ontwikkeling op het strand
ontgaat uiteraard ook de
hardwerkende winkeliers in
het dorp niet. Zij moeten met
lede ogen aanzien dat er voor
hen eigenlijk een stuk ‘valse’
concurrentie vanaf het strand
bijkomt. Het is niet goed dat
de reguliere winkeliers omzetten mislopen, omdat er
op het strand door paviljoenhouders op deze wijze wordt

‘bijgeklust’ met de verkoop
van kleding en sieraden. Op
z’n zachtst gezegd is dit een
vreemde ontwikkeling. De
ondernemers op het strand
trokken nota bene zelf heftig
van leer toen er, volgens hen,
deze zogeheten valse concurrentie dreigde bij de gemeentelijke instemming voor het
jaarrondgebouw van de zeilvereniging”, schrijft hij in zijn
brief.
De PvdA is benieuwd hoe
het college, als regelgever,
hiermee om denkt te gaan.
De handhavende rol lijkt de
PvdA vooralsnog onvermijdelijk in dit geval. “Je kunt
structuurvisies en toeristische deltaplannen bedenken zoveel je maar wilt, als
het uiteindelijk zo gaat worden dat ondernemers uit het
dorp gaan wegtrekken vanwege een ongecontroleerde
expansiedrift op het strand,
gaat Zandvoort rustig kabbelend ten onder”, sluit hij af.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Geachte medelezers van deze krant,
Allereerst nog even een pluim voor de redactie, omdat we afgelopen donderdag al konden lezen hoe de herdenking van de oorlogsslachtoffers op woensdagavond was verlopen! En dat brengt mij
meteen op mijn punt van nu. Ik vind het namelijk schandalig dat er
wéér geen vlag hing bij het monument aan de Linnaeusstraat op
Bevrijdingsdag! Het komt vast omdat de ambtenaren allemaal vrij
zijn, maar ik vind het een groot gemis. Op deze dag hoort hier toch
een vrije vlag te wapperen? Het kan ook in andere gemeenten,
zoals bij het monument in Heemstede, en dat staat zelfs midden in
een bos! Ik hoop van harte volgend jaar te zien dat er bij ons ook
een vlag wappert!

Hartelijke groeten,
Sharon G. Kerkman

Waardige herdenking (2)
Ik ben het helemaal eens met de ingezonden brief van mevrouw Els
Kuijper in de Zandvoortse Courant van 12 mei jl.! Als je je mond
niet kunt houden tijdens de Stille Tocht, kun je beter thuis blijven!
Maar er valt mij ook op dat de bloemstukken en kransen bij het
Joods Monument op de hoek van de dr. J.G. Mezgerstraat /Jac. van
Heemskerckstraat, er op 15 mei (!) nog steeds liggen: bruin en totaal
verdord. Dit vind ik eigenlijk ook respectloos tegenover de Joodse
slachtoffers die daar ieder jaar op 4 mei herdacht worden. Dit was
vorig jaar ook het geval. Aangezien het weekend voor de deur stond
en er door de gemeente niet werd gewerkt, zal dat er nog minstens tot
maandag liggen. Hopelijk kan hier volgend jaar tijdig op gelet worden.

A. Sluijter-Glaudemans

Dag dorp
Zandvoort huilt waar het eens heeft gelachen,
Zandvoort huilt, het voelt weer een pijn,
het hart van het dorp is gebroken,
want ze zijn bezig alles te slopen.
Zandvoort huilt… waar het eens heeft gezongen.
Zandvoort huilt… waar het als kind heeft gesprongen.
De school, de herinneringen van hun klas,
Zandvoorters huilen om wat er eens was,
om het dorp dat is verdwenen,
toen de architecten verschenen.
Zandvoort was te knus en te klein,
hoogbouw en groot, dat moet het zijn.
Zandvoort huilt… waar het eens heeft gelachen.
We zijn even de richting zoek,
maar hoe het was staat in het fotoboek.

C. Vos-Haring
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Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook de seniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,-Do 17-09-09

		
5712102
Brasserie
Harocamo
Zarestaurant
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje satéBel:
en een gebakken
ei
Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
		
www.harocamo.nl
Geopend
van
9.00
tot
22.00
uur
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.

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

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

Brasserie restaurant Harocamo
Kerkstraat 14 | 023-5712102

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

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Gezellige
zomerbloeiers!
Specialist voor al uw bloemwerken.

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
.........................................................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666
of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

Pedicure Salon Henny
voor een goede
voetbehandeling.
Komt ook bij u thuis!
Van Speijkstraat 23,
tel. 5734944
06-50203097
of 06-31931940
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg
en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Voor een goede en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid.
06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ZANDKORRELS

Tevens door u in te vullen:

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

Racket bespannen?
Dietrich Spanservice
Tel. 06-53618845
Oosterparkstraat 31,
Zandvoort

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

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop
is! Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex)
Zandvoort.
.........................................................
L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360.
o.a.: nappy wrapper
luieremmer,
zoogkompressen,
borstkolf, thermohouder,
sterilisator flessen,
flessenwarmer
tommee Tippee
.........................................................
In de maand november
organiseert het Huis van
Gebed Zandvoort i.s.m
de Levensstroom
Ministries een
genezingsdienst
in Zandvoort.
Meer info volgt:
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
Impresario
Remco Terpstra,
gespecialiseerd in Rigolo
circusacts: buikspreker+pop,
paardendressuur
(excl. paard)
met dompteuse Jacobien.
€ 500,.........................................................
Te koop:
roomwit getreept
zonnescherm,
in zeer goede staat,
zeer goede kwaliteit,
2.40 m breed, € 85,-.
Tel. 5718663
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Spotlights

waterstanden

Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een
unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,
trouwen, recepties, en andere feesten.

Niet te geloven,
Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Voor reserveringen bel

Jeanette
Schreuder
is al 50 jaar!
Gefeliciteerd van de
vrijdagochtend zwemgroep

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?
Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

www.clubnautique.nl
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Strandvoort De Zandvoortse strandpaviljoens

Safari Club (2)

De Safari Club is een gezellig en sfeervol strandpaviljoen gelegen aan de zuidboulevard. De club is uitermate geschikt voor alle soorten evenementen: van barbecues voor kleine gezelschappen tot bedrijfsfeesten
voor circa 500 personen!
Safari Club staat gelijk aan heerlijk ontbijten, lunchen of
dineren, binnen of op het terras, met de zee altijd binnen
handbereik. En ook als niet alledaagse trouwlocatie is de
Safari Club een aanrader.
Safari Club is een groot strandpaviljoen waar men voor de
eigen partijen en feesten een aparte gelegenheid heeft.
Zoals uit de aanhef blijkt kunnen ook de grotere partijen
met gemak gehuisvest worden. Ook kunt u voor kleinere
gezelschappen een barbecue of een rijkelijk gevulde picknickmand bestellen.
De dagkaart kent een aantal bekende gerechten maar
ook een paar die bijzonder zijn. Zo staan er bijvoorbeeld
als bittergarnituur gepaneerde uienringen en kaasnacho’s
op, maar ook zaken als ‘Madagascar butterfly shrimps’ en
‘Zanzibar hot wings’, met een knipoog naar Afrika.
Safari Club, strandpaviljoen 2, tel. 5712628.
Web: www.safariclub.nl

023 - 571 57 07
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door Joop van Nes jr.

Strandrestaurant Zout (3)

¿Que Pasa Playa? (6)

Strandrestaurant Zout heeft dit jaar een nieuw onderdeel aan het bestaande geheel toegevoegd. Als extra
waarde is Zout Black Label aan het concept van de knipoog naar de Aziatische keuken, die bij Zout gevoerd
wordt, toegevoegd. De nieuwe beachclub is volledig ‘selfsupporting’ en heeft een capaciteit van circa 150 couverts.

¿Que Pasa Playa?, vlak naast de afgang van de reddingsboot van de KNRM, is een eigentijds strandpaviljoen met een Spaans/Mexicaanse uitstraling waar
u terecht kunt voor een lekker hapje of een drankje.
U kunt daar genieten op het terras of vanaf een luie
ligstoel van de heerlijke relaxte sfeer die ¿Que Pasa
Playa? uitstraalt.

Bij Zout heeft men de afgelopen winter niet stil gezeten
en zijn zij met nieuwe ideeën aan de gang gegaan. Zout
heeft er namelijk een beachclub bij gekregen! Beachclub
ZBL (Zout Black Label), het trendy broertje van Zout, is begin
dit seizoen gelanceerd. Beachclub ZBL is een op zichzelf
staande beachclub met een eigen terras, privé strand, bar,
keuken, toiletgroep en natuurlijk bediening. ZBL is net als
Zout wit gekleurd maar met een Oosterse knipoog. Tevens
is ZBL een trouwlocatie waar, net zoals bij Zout, zowel binnen als buiten getrouwd kan worden en wel van 09.00 uur
tot 22.00 uur!

Als u het paviljoen binnen komt, ziet u direct waar ik op
doel. Gezelligheid ten top en een zeer ontspannen sfeer.
¿Que Pasa Playa? is dan ook uitermate geschikt om in de
Spaans/Mexicaanse stijl en sfeer een feest of partij te
organiseren. De kaart kent een groot aantal gerechten
die direct terug te voeren zijn naar deze keuken. Mocht
u er niet echt een fan van zijn dan zijn er ook genoeg gerechten uit de traditionele Europese keuken te bestellen.

Zout wil zich profileren met een trendy fusion keuken en dat
is vooral te merken in de dinerkaart. Vaak zijn de gerechten
een mooie combinatie uit de oosterse en westerse traditionele keuken met een wenk naar de Oriënt.

¿Que Pasa Playa? heeft verschillende barbecue-menu’s
samengesteld: van kleine hapjes tot grote barbecues,
tot aan Mexicaanse buffetten aan toe. Zij verzorgen voor
u een feest vanaf 20 personen en hebben daarvoor een
aparte ruimte tot de beschikking, waar overigens geen
locatiehuur voor gerekend wordt.

Strandrestaurant Zout, paviljoen 3, tel. 5715287.
(ZBL: René Kok, 06-25346455). Web: www.strandzout.nl

¿Que Pasa Playa?, strandpaviljoen 6, tel. 5715286.
Web: www.quepasaplaya.nl.

Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand mei voor Pashouders:

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaas van het huis

Asperge schotel

Borrelkaas

100 gram € 1,25

(mag ook op brood)
500 gram nu voor maar € 4,49

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

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

Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie dames- en heren
zomerhoeden binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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:

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

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Walk of Fame

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand mei:
10% korting op grastapijt
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

Herenmode

Tijdens de
voorjaarsmarkt
speciale acties
in de winkel
en op de kraam!

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

PERSONAL TRAINING Body & Mind

1e maand
10% korting

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag
www.walkoffameshirts.nl

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
Zandkorrel plaatsen.
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Programma Week van de Zee

21 mei t/m 29 mei 2011
Thema: HET IS FIJN OM IN EEN BADPLAATS TE ZIJN!
Komend weekend begint de Zandvoortse Week van de Zee. Onze badplaats en Noordwijk zijn de enige

twee kustplaatsen die dit magnifieke evenement nog houden nadat de landelijke organisatie de stekker
eruit had getrokken. Hieronder vindt u het uitgebreide programma van de Week van de Zee 2011.

Zin in kunst en cultuur
=
Zin in het Zandvoorts Museum

Mei 2011

 Schilderworkshop voor levensgenieters
zaterdag 28 mei • 13.30 uur

Juni 2011

 Poëzieworkshop voor kinderen van 8 t/m 11 jaar
zaterdag 4 juni • 14.00 uur

 Wandeling door Oud Zandvoort
zaterdag 4 juni • 13.30 uur

 Poëzieworkshop voor volwassen
donderdag 16 juni • 20.00 uur

 Open Podium ‘Kunst verwoord’
dinsdag 28 juni • 20.00 uur

Aanmelden en informatie: www.zandvoortsmuseum.nl

Autobedrijf Zandvoort

De hele week:

• Elke dag een lekker broodje van de Zee of een Proeverij van Scheepsbitters,
bij Café Koper, Kerkplein 6
• Week van de Zee aanbieding bij strandpaviljoen Beachclub Tien (10)
• Menu van de Zee bij Brasserie Plaza. Haltestraat/Jupiter Plaza
• Week van de Zee menu bij Strandpaviljoen de Haven van Zandvoort (9)
• Gratis naar het Zandvoorts Museum, historie en percepties
(Gasthuisplein, geopend woensdag t/m zondag 13.00-17.00 uur)
• Gratis een half uur internetten bij Sheila’s broodjes&@Internet,
Gasthuisplein 9

Zaterdag 28 mei

9.30-10.45 uur
Gratis conditietraining door
QuatroBT op strand, boulevard
en duinen. Start bij Havana aan
Zee (1a)
10.00 uur
Holland Skim Jam, Internationale
skimboardwedstrijd thv strandpaviljoen Skyline (13)

11.00-16.00 uur
Zandvoortse Hulpverleningsdag.
09.30-10.45 uur Gratis conditietraining door QuatroBT, op strand, boulevard
Met om de 20/30 minuten specen duinen. Start bij Havana aan Zee (1a)
taculaire demonstraties door en
11.00-15.00 uur Workshop glasfusing “vissen in de zee”. Smederij Ellen Kuijl, met verschillende instanties, bijSchelpenplein (vooraf inschrijven!)
voorbeeld politie, Zandvoortse red12.00 uur
Start “Lady’s Only Cabrio rally”. Laurel & Hardy, Haltestraat dingsbrigade, KNRM, Brandweer,
12.00-16.00 uur Juttersmu-ZEE-um met leuke activiteiten
Rode Kruis, locatie Badhuisplein
12.00-17.00 uur Galerie de Buzzzzhalte, BKZ kunstenaars exposeren
12.00-17.00 uur
14.00-15.30 uur Opening Week van de Zee, Juttersmu-ZEE-um,
Galerie
de Buzzzhalte, BKZ kunstenaars
met vlaggenceremonie
exposeren

Zaterdag 21 mei

12.00-16.00 uur
Juttersmu-ZEE-um met leuke activi10.00-16.30 uur Grote Zeebraderie. Voorjaarsmarkt in het dorpscentrum
teiten
12.00-16.00 uur Juttersmu-ZEE-um met speciale activiteiten
12.00-18.00 uur
12.00-17.00 uur Galerie de Buzzzzhalte, BKZ kunstenaars exposeren
“Strandtaferelen & Zeemeerminnen”.
Open atelier Donna Corbani, Van Speijk
Woensdag 25 mei
straat 104
13.30-16.00 uur Juttersmu-ZEE-um met speciale activiteiten
13.30-16.00 uur
17.30-18.30 uur Battle of the Coast, kitesurfen en suppen, bij
Schilderworkshop voor levensgenieters, o.l.v.
Watersport & Beachclub The Spot
Marianne Rebel, in het Zandvoorts Museum.
(open inschrijving)
Kosten € 10 p.p.
19.30-20.45 uur Gratis conditietraining door QuatroBT, op strand,
16.00 uur
boulevard en duinen. Start bij Havana aan Zee (1a)
Spectaculaire Dancemob met LOONA, strand19.00-20.00 uur Powerwalk, wandelen in een maximaal tempo,
paviljoen Mango’s (15)
door Sportcentrum Kenamju. Start bij
strandpaviljoen Skyline (13)

Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Zonneschade?

Doe een gratis huidechoscan

bij Service apotheek Beatrixplantsoen
in Zandvoort.

Zondag 22 mei

Zondag 29 mei

11.00-15.00 uur

Workshop met strandmaterialen in Smederij
Ellen Kuijl, Schelpenplein (vooraf aanmelden)
Vrijdag 27 mei
12.00-18.00 uur “Strandtaferelen & Zeemeerminnen”.
11.00-15.00 uur Strandschilderijen expositie
Open atelier Donna Corbani,
Atelier ’t Zand, Vuurboetstraat 8rd
Van Speijkstraat 104
11.00-15.00 uur Galerie de Buzzzhalte, BKZ
12.00-16.00 uur Juttersmu-ZEE-um met leuke activiteiten
kunstenaars exposeren
12.00-17.00 uur Galerie de Buzzzzhalte, BKZ
21.00-23.00 uur Smartlappen en levensliederen,
kunstenaars exposeren
meezingen gewenst. Café Koper, 13.00-16.00 uur Alice in Dixieland, muziekpaviljoen
Kerkplein
Raadhuisplein
15.00-17.00 uur Classic Concert, Bavo koor en meisjes
cantorij in de Protestantse Kerk, Kerkplein

Voor meer informatie over kijken, inschrijven of meedoen:

WWW.ZANDVOORT.NL
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Wilt u weten in welke mate uw huid heeft geleden van
de zon maar vooral hoe u deze weer kunt herstellen?
U krijgt een gratis huidechoscan als nulmeting die kan
worden vergeleken met een nieuwe huidechoscan twee
maanden later. Deze dag wordt mogelijk gemaakt door
cosmeceutische herstelcrèmes van Beauté Pacifique.

Reserveer nu voor dinsdag 24 mei:
T. 023-5713073
Service Apotheek Beatrixplantsoen
Beatrixplantsoen 1c, Zandvoort

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

tekst en foto: Nel Kerkman

Elly Korting
Niets is toevallig, alles heeft een reden. Dat blijkt ook nu weer

als ik toevallig in contact kom met mijn nieuwe dorpsgenoot.
Ze had aangegeven dat in haar huis een mooi glas-in-lood-

raam aanwezig was. Ik maakte een afspraak om het raam te

Zomerse opleving
tijdens het weekend
Het eerste gedeelte van de week hebben we weer eens

ervaren hoe normaal Hollands meiweer ook alweer was.

besloot ze om voor haar moeder te gaan zorgen en gaf haar
baan, wat toen nog mogelijk was, aan een jongere lerares.

We startten de week in Zandvoort met wat gedruil en
de temperatuur was zeer gematigd. Bovendien stond er
soms een onaangename westelijke wind.

Creatief

Het onderwijs vond Elly een roeping en ze zette zich destijds
voor 100% in om de leerlingen buiten de normale vakken ook
op creatief gebied iets mee te geven. De klassen waren toen
vroeg ik haar of ze deze week mijn dorpsgenoot wilde zijn.
al zeer groot en de klassen 3 en 4 zaten gecombineerd in één
Menig lezer zal bij het zien van haar foto direct zeggen: “Dat lokaal, wat best veel werk vergde. Onze gezamenlijke herinnewas toen mijn juf.” En dat klopt want ze is van 1955 tot 1985, ringen aan de Wilhelminaschool halen we omhoog en praten
30 jaar dus, in het Zandvoorts onderwijs werkzaam geweest bij over de leerkrachten: juffrouw Janssen (knagelijn), juffrouw
de voormalige christelijke Wilhelminaschool die nu onder
Wind, meester Van Wijk, meester Zuidema en hoofd van
de naam Oranje Nassauschool bekend staat. Ook
de school meester Wagtendonk. Verder lopen
in de nieuwe school was ze onderwijzeres.
we in gedachten door de gangen van het
monumentale gebouw wat destijds
Badgasten
plaats moest maken voor een moElly Korting is geen Zandvoortse en
derne christelijke basisschool met
komt van origine uit Amsterdam.
een groter leerlingenaanbod. Na
Echter haar grootouders, zowel
haar vervroegde pensionering
van vader als van moeders kant,
bleef Elly actief als vrijwilligkwamen, onafhankelijk van elster bij ‘het Stekkie’ en gaf
kaar, jaarlijks voor 3 maanden
daar handvaardigheidles. Ze
als badgast naar Zandvoort en
was actief aanwezig bij diverse
logeerden in de Mosterdhuizen
verenigingen en leerde aquaaan de boulevard. De traditie
leren en zijdeschilderen met
om in de zomermaanden naar
als eindresultaat diverse mooie
Zandvoort te gaan, bleef bestaan.
schilderijen. In november 2010
Samen met haar ouders en haar 5
kreeg ze plotseling een hartinfarct
jaar oudere zus logeerde het gezin
en werd geopereerd. Voor revalidatie
Korting in hotel Marina aan de zuid bouging ze naar de Boerhavekliniek waar ze
levard. Haar vader reisde elke dag met de trein
met veel wilskracht hard gewerkt heeft grip
Elly Korting
naar zijn bedrijf in Amsterdam en de zusjes Korting
te krijgen op haar zelfstandigheid. Mede dankzij
genoten van het Zandvoortse strandleven. In de oorlog zijn haar doorzettingsvermogen is ze volledig hersteld en mocht
deze mooie villa’s gesloopt en daarvoor in de plaats kwamen weer terug naar haar huis waar ze op 15 mei jongstleden haar
nieuwe huizen. En ook weer, heel toevallig, woont Elly vanaf 81e verjaardag vierde. Ze zegt: “Ik ben een gelukkig mens! Ik
1975 op de plek waar toen hotel Marina stond. Na haar leraren- woon hier heerlijk met rondom me heen lieve mensen waarstudie heeft ze 4 jaar les gegeven in Amsterdam en daarna 2 van veel oud-leerlingen in de omgeving wonen. En ik geniet
jaar in Driebergen. Door een aandoening aan haar schildklier van het uitzicht op zee en strand.” Terug naar huis bedenk ik me
zocht ze op doktersadvies een baan in een kustplaats. Opnieuw waar een glas-in-loodraam niet allemaal toe kan leiden. Het
heel toevallig was er een vacature bij de Wilhelminaschool in was een gezellig gesprek met een hernieuwde kennismaking.
Zandvoort en de cirkel was rond; na de sollicitatie kwam ze Elly, alsnog gefeliciteerd en veel jaren in goede gezondheid
in december 1955 terug op de badplaats. Op 55-jarige leeftijd toegewenst!
komen bewonderen. En omdat ik haar van vroeger kende,

Nog steeds bivakkeren we
in het grensgebied tussen
depressies met hun frontale aanhang ten noordwesten van Nederland en
stevige uitlopers van het
Azorenhoog die eveneens
uitstralen richting onze contreien. De invloed van hoge
druk zal het uiteindelijk winnen en dat merken we in het
tweede deel van deze week.
Later deze week zal het aandeel van de zon merkbaar
toenemen en ook de temperatuur gaat in de lift. In de
loop van het weekend kan de
temperatuur zijn opgelopen
tot tegen de 22-23 graden in
onze omgeving. Echt doorschieten naar een graad of
25 zit er waarschijnlijk niet
in voor het gebied aan de
Noordzeekust. Toch kan het
strandweer wel aangenaam
zijn. Het zeewater is nog wel
koud met 12-13 graden.
Uiteraard blijft het de komende periode nagenoeg
droog, alleen rond vrijdag is
er nog een neerslagsignaaltje in de vorm van een enkele
bui. Waarschijnlijk staan we
niet aan het begin van weer
zo’n hyperstabiele periode.
De instabiliteit van de at-

Officiële opening Louis Davids Carré, fase 1
Komende vrijdag, 20 mei, is de officiële opening van het

gedeelte van het Louis Davids Carré dat nu klaar is. Van

17.00 tot 20.00 uur zijn er diverse festiviteiten met om

18.00 uur de officiële opening waarbij de naam van het gebouw onthuld zal worden.

Het heeft even geduurd
maar nu is het eindelijk dan
zover. Het gedeelte van het
LDC dat klaar is, en voor de

nodige discussies in het dorp
heeft gezorgd, kan officieel
geopend worden. Tijdens
het officiële gedeelte zullen

toespraken gehouden worden door burgemeester Niek
Meijer, wethouder Wilfred
Tates en een vertegenwoordiger van bouwer/ontwikkelaar Pellikaan.
In het hele complex zijn diverse activiteiten voor genodigden, ouders van schoolkinderen en de kinderen

zelf. Er zijn springkussens,
er lopen clowns rond en ook
aan de inwendige mens is
gedacht. De lokale radiozender ZFM zal met een aantal
Dj’s aanwezig zijn om voor
de muzikale noot te zorgen.
De festiviteiten en activiteiten op zich beginnen om
17.00 uur en zullen om 20.00
uur afgelopen zijn.

Do.

mosfeer lijkt aan het begin
van de nieuwe week toe te
nemen en de kans op enkele
buien, mogelijk met onweer
is dan ook aanwezig. Het is
zeer wel mogelijk dat we
dan gaan beginnen aan
een wat groeizamer weertype dat zo kenmerkend is
voor de laatste fase van de
maand mei.
De landbouw zal er zeer blij
mee zijn en ook de veel te
droge voor - en achtertuin
zal het nodige regenwater kunnen gebruiken. Een
echte weersomslag is nog
steeds niet in zicht.
Weersverwachtingen van
diverse instituten voor de
lange termijn mikken trouwens op een warme en
droge junimaand. Ook ondergetekende had het in z’n
maandprognose al over een
warme junimaand en een
mooi vervolg in de hoogzomer. De kans dat de zomervakantie deels gaat verregenen is waarschijnlijk kleiner
dan in voorgaande jaren.
Flinke onweersbuien vanaf zondag? Meer info via
0900-1234554.
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
Max

19

20

21

22

Min

11

10

11

12

Zon

60%

80%

90%

75%

Neerslag

20%

35%

15%

45%

Wind

nw. 4

wzw.3-4

z. 3

zw. 3-4
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Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 55
023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Timmercursus vanaf 8 jaar
Vrijdag 15:30 - 17:00 uur

23 september – 16 december

Donderdag 15:30 – 16:45 uur

8 september – 13 oktober

Woensdag 9:30 - 10:30 uur

5 oktober – 14 december

Vrijdag 12:30 - 15:30 uur

21 oktober (Herfstvakantie)

Zaterdag 8 oktober
Woensdag 12 oktober

12:30 - 15:30 uur
19:00 - 22:00 uur

Creatief met foto’s op de computer, vanaf 9 jaar
Peuters in Beweging, vanaf 2 jaar.

Kinderworkshop Taarten versieren vanaf 8 jaar
Taarten versieren, een workshop voor volwassenen

Struinen in de Duinen, beleef de duinen terwijl we
samen wandelen.

Woensdag 10:00 - 11:30 uur

14 september - 12 oktober

Donderdag 20:00 - 22:00 uur

29 september - 22 december

Improvisatie toneel, Theatersport
Tarot:

Kennismaking

dinsdag 19:00 - 21:30 uur

start op 4 oktober 1x per maand

Vergevorderden

dinsdag 19:00 - 21:30 uur
Data op aanvraag

start op 27 september 1x per maand

Bridge:

beginners

Maandag 19:30 - 22:00 uur

26 september - 12 december

gevorderden

Dinsdag 19:30 - 22:00 uur

27 september - 13 december

Donderdag 10:00 – 12:00 uur

27 oktober - 3 november

Dinsdag 20:00 - 21:30 uur

13 september - 29 november

Vrijdag 11:00 - 12:00 uur

16 september - 16 december

Donderdag 14:30 -15:30 uur

22 september - 15 december

Dinsdag 9:30 - 12:00 uur

20 september - 13 december

Dinsdag 13:00 - 15:30 uur

20 september - 13 december

Dinsdag 27 september
Vrijdag 30 september

20:00 - 22:00 uur
9:30 - 11:30 uur

Dinsdag 19:30 - 21:30 uur

4 oktober - 29 november

Kunstgeschiedenis, van impressionisme naar Van Gogh.
YogActief

Hatha Yoga

13de (KL)AB v/d MOOLEN
GOLFTOERNOOI
Vrijdag 1 juli 2011
aanvang 10.00 uur

18 holes op Spaarnwoude
Spelsoort: stableford. GVB verplicht
18.00 uur: prijsuitreiking + koud buffet/BBQ
in ‘De Overkant’
Alleen van het koud buffet gebruik maken kan
ook: € 16,- p.p.
Inschrijfgeld € 80,- p.p.
(inclusief: greenfee, 2 consumptiebonnen op
Spaarnwoude, 4 consumptiebonnen in
‘De Overkant’ en koud buffet of BBQ)
Inschrijven uitsluitend d.m.v. overmaking
op rek.nr. 562411836 tnv A J v/d Moolen
Vermeld naam en HCP of GVB. De betalingen
moeten voor 21 juni binnen zijn.
Informatie starttijden via tel. 5714085 (= tevens faxnr),
5731447 of 06-31057155
E-mail : aj.moolen@hotmail.nl

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Aquarelleren
Open Atelier

Lezing over de betekenis
en werking van de kleuren

Schilderen vanuit de kleurologie
Glas in Lood

Woensdag 19:30 - 22:00
26 oktober - 14 december
Nederlands Als Nederlands je 2de taal is
of wanneer je je grammatica wilt ophalen.
Donderdag 13:00 - 14:30 uur
22 september - 15 december
Creëer je eigen toekomst, een workshop
waaruit we werken vanuit de wet van de aantrekking.
Donderdag 13 oktober
9:30 - 15:00 uur.

Klussen met Fred in en om het huis,
speciaal voor senioren (ook vrouwen).
Vrijdag 13:30 - 15:00 uur

23 september - 16 december.

Woensdag 20:00 - 22:00 uur

24 oktober - 28 november

Office 2007 voor ZZPers

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
OOK Zandvoort, Flemingstraat 55 023 5740330
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Zeer groot assortiment
zomerplanten
speciale mengsels voor
-plantenbakken
-potterie
-hanging baskets
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93
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Column

Tussen Hoop
en Feest

Loona: een zangtalent
met een warm hart

Terwijl mijn vrienden juichend in de kamer rondjes lopen vanwege het kampioenschap van hun favoriete
voetbalclub, verdwijn ik met de staart tussen de benen
naar huis. Voor even wanen zij zich… (drie) sterren. Ere
wie ere toekomt, dus van harte jongens! Mijn cluppie
heeft dan wel weer weer een rotseizoen achter de rug
maar ja, stiekem gun ik mijn vrienden en kennissenkring wel een feestje.

Wat hebben plaatsen als Berlijn, Keulen, Zürich, El Arenal en Zandvoort

met elkaar gemeen? Als zangeres Loona, haar artiestennaam, daar op-

treedt, wordt het kicken. Hot, zwoel en energiek danst ze je hart in.
Loona is Nederlandse, maar ze is vooral bekend in het buitenland door

vele hits zoals ‘Bailando’, ‘Hijo de la Luna’ en ‘Vamos a la Playa’. Ze ver-

Een tikkeltje chagrijnig toch maar thuis de tv aangezet
om daar na ongeveer een uurtje weer aanspreekbaar te
zijn. Het moment waarop dit kwam was het moment
dat ik, hoe ironisch het ook klinkt, rennende Arabieren
zag die op de vlucht waren voor hun eigen leger. Een
vreedzaam protest tegen het bewind van de regering
in Syrië eindigde met militairen die hun eigen volk aan
het neermaaien waren. Dit ondermeer omdat zij het
gewaagd hadden kritiek te hebben op de geweldige
regering aldaar.

overt momenteel Frankrijk waarvoor zij vele uren in vliegtuigen vertoeft, maar in Zandvoort komt zij thuis. Thuis bij haar gezinnetje.
door Mandy Schoorl

Een stralende persoonlijkheid neemt recht tegenover mij
plaats aan het tafeltje. Loona is 36 jaar, van oorsprong
IJmuidense, woont tegenwoordig gemiddeld 8 maanden
per jaar in Zandvoort en 4 maanden per jaar in Mallorca.
Haar grootse glimlach verraadt de passie voor dans en
muziek als zij daarover praat.
Theaterproducties, castings en het geven van danslessen
zijn enkele van de vele werkzaamheden die de revue bij
haar hebben gepasseerd, alvorens zij in 1992 in Mallorca
aan de slag ging als ‘propper’, de afkorting van promotor:
iemand die tegen betaling een disco of andere uitgaansgelegenheid aanprijst bij de toeristen.
Op de bühne met dansen openbaarde zich haar liefde
voor zang en ze bleek talentvol. Een platencontract bij
het Duitse Universal volgde en sindsdien reisde ze van
‘hotspot’ naar ‘hotspot’ in Europa en stond ze vele malen
in de top 10 en 20 hitlijsten, waaronder twee nummer
1 hits die 8 weken hebben aangehouden. In Duitsland,
gekscherend haar tweede moederland genoemd, is zij
razend populair. Zelfs als zij in Zandvoort is wordt zij door
Duitse toeristen aangesproken. Loona streeft echter niet
naar carrière, ze pakt wat er op haar pad komt en kan
daar enorm van genieten. ‘Learning by doing’ dus. Van
jingles inspreken, optredens op Coca-Cola kistjes tot volle
zalen met lyrische fans. In de muziekwereld heeft ze al
een geweldige naam verworven, Nederland veroveren is
wat ze nu heel graag wil.
Maar niet alleen haar doorzettingsvermogen en hard werken hebben haar gesterkt. In 2002 kocht zij een huisje voor
haar moeder in het Schuitengat. Vol euforie om eindelijk
aan het strand te wonen, betrok haar moeder het pand,
wat helaas kortstondig heeft geduurd. Toen haar moeder
overleed is Loona tijdelijk terug gesmeten naar haar roots.
Een zoektocht naar haarzelf begon. Zwanger van emoties,
letterlijk en figuurlijk, was het blijdschap om de baby in
haar buik maar tegelijkertijd zoveel verdriet. Plek voor
vrolijke liedjes zingen was er niet. De cover van ‘Tears in
Heaven’ was het gevolg, na goedkeuring van het management van Erik Clapton, de rechthebbende. Maar niemand
begreep het. Lach en de mensen lachen met je, huil en je
huilt alleen, dat is haar lijfspreuk geworden. De geboorte
van haar dochter gaf de vreugde in haar leven terug.

© www.l

oona.com

/ Moonli

ght Publi

cidad S.L.

Eén van Loona’s meest aandoenlijkste ervaringen is met
haar dochter geweest toen ze giga vermoeid terugkwam
van een optreden. Er was niemand die hen van Schiphol
kon halen. Ze pakten de trein naar ons dorp. Met een koffer
op de buggy en op de buggy dochterlief, sprak de kleine
meid de magische woorden: “Mama, we gaan naar oma’s
huisje hè?”
Na in 2008 als jurylid te hebben gefungeerd in de Duitse
‘Popstars’ bestijgt Loona alweer geruime tijd met veel enthousiasme de poplijsten. Zij is nog steeds wereldwijd gesigned bij een platenmaatschappij in Duitsland, waardoor
de maatschappij de rechten heeft om te bepalen waar de
plaat uitkomt. Zij wilde echter breder. Het is zo makkelijk
om via internet je plaat te releasen. Sinds vorig jaar wilde
ze daarom alleen nog maar per territorium een plaat verdealen. En ze pakte de kans om haar laatste plaat ook in
Polen, Letland, Scandinavië en Estland aan te bieden, wat
zijn vruchten momenteel in sneltreinvaart afwerpt. ‘Vamos
a la Playa’ is een superhit waar je niet omheen kunt en
komt deze zomer in Nederland uit. Zij kende al internationale faam, maar dat blijft gestaag groeien momenteel.
Kijk voor haar muziek op www.loona.com.
Alsof dat alles nog niet ambitieus genoeg is, heeft Loona
grootse plannen met ons kleine dorp. Een ‘dance mob’ is in
de maak, 28 mei van 15.00 tot 17.00 uur bij Mango’s Beach
Bar. Een mega groot gebeuren van heel veel mensen die
bij elkaar staan en dezelfde choreografie dansen. Zie je het
voor je? Houd dat beeld vast. Het wordt een spektakel van
jewelste. Reserveer alvast in jullie agenda. Meer informatie
hierover volgt in deze krant.
En wat te denken van oppepweken organiseren voor hulpbehoevende kinderen in Mallorca? En hen de belangrijkste
stelregel van het leven meegeven: Geloof in de magie van
je dromen. Ook nog toekomstbeeld, want kindjes zijn in
combinatie met zang en dans haar lust en haar leven.

Na het moment van relativering toch maar de huldiging op het Museumplein opgezet van het team waar
mijn vrienden supporter van zijn. Precies op tijd om de
kampioensschaal uit een rijdende bus te zien vallen en
de aankondiging van Frank de Boer dat ze er volgend
jaar weer staan. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen
dat succes en Amsterdamse bravoure onlosmakelijk
aan elkaar verbonden zijn.
Volgend jaar weer een mooie en spannende competitie
graag. Het liefst met iets meer succes voor mijn club,
of zouden de zeven magere jaren aangebroken zijn?

Get Out!
Vrijdag 20 mei:
Vrijdagavond kun je weer lekker swingen op het strand van Bloemendaal
tijdens Beat Boutique bij Woodstock! Met onder andere groove, house,
techhouse en techno, gaan de voetjes van de vloer… DJ’s Freddy Spool
en Tettero staan weer voor je klaar! Aanvang is 18.00 uur en de entree
is gratis.
Zaterdag 21 mei:
Het enige eindeloze down wind evenement van Nederland: down to
the Spot! Gewoon hier aan het Zandvoortse strand bij The Spot. Door
twee grote tractoren word je upwind gebracht, waarna je al wave rijdend
down wind gaat! Nederlands beste kiters als Jalou Langeree, Reinier
Korstanje en Christian Bakker zullen aanwezig zijn om je te begeleiden.
Alle acties worden vastgelegd op film en foto! Ook zal Surfshop van den
Berg weer van de partij zijn om iedereen van adviezen te voorzien en
het nieuwste materiaal beschikbaar te stellen zodat je alles even kunt
testen! Inschrijven kost € 27,50 p.p. en kan nog via: juliette@gotothespot.
com, of kijk op www.gotothespot.com.
Zondag 22 mei:
Ja mensen, zondag kunnen we weer lekker struinen over de voorjaarsmarkt! In het centrum van Zandvoort worden zo’n 300 kramen opgesteld
met de leukste voorjaarskoopjes, dus sla je slag en profiteer van leuke
aanbiedingen, maar geniet vooral van de gezelligheid!
17

KAKURO

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

Breinbreker
Bre
inb
rek
er

		

10

28

			

11

e
r
B

8

12 25\11

6

26 11\12

		

24

		

23

		

15

		

13 15\21

20
9\16
15\12
8

26

8

12

9

De oplossing staat elders op deze pagina
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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Toerkoop Zonvaart startpunt van uw vakantie!
Mijn naam is Marga Woelinga Krijnen en ik ben al heel wat jaren werkzaam in de
reiswereld en een echte reisfanaat. Ik heb heel wat van de wereld mogen zien en favoriet
zijn de (onbekende) Spaanse en Griekse eilanden. Deze reiservaringen komen mij goed
van pas om een vakantie op maat voor u samen te stellen. Maak uw reiswensen kenbaar
via telefoon, email of kom langs bij ons kantoor en de ideale vakantie zoek ik voor u uit!

De oplossing staat elders op deze pagina

kookrubriek

Kook eens anders
Recept

Recept

Stamppot rauwe spinazie met lente-uitjes en lamsworstjes

Geef uw reiswensen aan en ontvang een reisvoorstel op maat

Hoofdgerecht voor 4 personen

Zonvaart

Het voorjaar roept allerlei gedachten op aan lamsvlees en nieuwe, verse groenten.
Deze week een combinatie van die twee in een werkelijk heerlijke stamppot.
Uiteraard kunt u het lamsvlees vervangen door allerlei andere ingrediënten als
gehaktballetjes of enige soort gestoomde of gestoofde vis. Smakelijk eten.

Benodigdheden:

750 gr. geschilde,
kruimige aardappelen,
500 gr. lamsworstjes
(merquez of sucuklu, bij
de Islamitische slager),

4 eetlepels
zonnebloemolie,
50 gr. boter
(en dus geen
margarine),
125 ml warme melk,

250 gr. spinazie,
eventueel ‘wilde’,
1 bosje lente-uitjes, in
dunne ringen gesneden,
zwarte peper uit de molen,
zout.

Voor informatie, advies en reservingen kunt u ons bellen
0880 660 882 , e-mailen zandvoort@zonvaart.nl of langskomen
op ons kantoor aan de Grote Krocht 21 te Zandvoort.

www.toerkoopzonvaart.nl
Kom langs in de winkel en stel ons op de proef!

Oplossing Kakuro

Oplossing Breinbreker
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Lamsworstjes zijn te koop bij Turkse en Marokkaanse slagers, die ook sucuklu, worstjes
gemaakt van een mengsel van lams- en rundvlees, verkopen.

=
362

Maak de spinazie schoon en let op dat er geen zand meer aan de bladeren hangt. Trek
van ‘wilde’ spinazie de nerven eruit. Kook de aardappelen in gezouten water gaar. Giet
ze af en stoom ze droog in een pan die op een kookplaatje op een laag vuur wordt
gezet. Bak, terwijl de aardappelen koken, de worstjes rondom bruin in de olie en gaar
ze. De baktijd hangt af van de dikte van de worstjes; reken op ongeveer 15 minuten bij
een middelhoog vuur. Pureer de aardappelen. Klop er beetje bij beet je de warme melk
en de boter door. Schep de spinazie en lente-uitjes door de puree. Warm de stamppot
even door en breng hem op smaak met zout en peper. Schep de stamppot in een warme
schaal. Leg de worstjes erop en giet het braadvet eroverheen.
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Het hoogtepunt van
dirigent Arno Westenburger

door Edwin Gitsels

Muzikale én sociale harmonie
bij de Beach Pop Singers

Nou Arno, de Beach Pop Singers is
een instituut geworden hè?

“Ach nou ja.”

Een avondje repeteren met het koor

In 2003 namen Arno Westenburger, zijn vriendin en zijn

schoonouders (de familie Van Wonderen) het initiatief om
een popkoor op te richten, want dat hadden we nog niet

in Zandvoort. Ondertussen zijn we bijna acht jaar verder
en bestaat het koor nog steeds, en hoe! Elke vrijdagavond
komen ze bij elkaar. Een verslag van een repetitie.

De Beach Pop Singers repeteren in het gebouwtje
achter de Hervormde Kerk

Destijds was ik als pianist
bij de oprichting betrokken,
maar al snel moest ik door
mijn werk weer afhaken. Van
de eerste repetities herinner
ik me vooral dat het nogal
rommelig was en tamelijk
moeizaam ging allemaal.
Het viel niet mee om een
clubje mensen, dat nooit
eerder samen had gezongen en deels zelfs helemaal
geen koorervaring had, tot
een klinkend vierstemmig
geheel te smeden. Toen er
een beetje lijn inkwam, was
ik alweer genoodzaakt om
mijn plek achter de toetsen
op te geven.
Zeveneneenhalf jaar later
stap ik de repetitieruimte
achter de Hervormde Kerk
weer binnen. Mijn oog valt
direct op een fraai elektronisch drumstel. “Mooi hè?”
zegt dirigent Arno, die de
boel aan het klaarzetten is.
“Hebben we net sinds een
maand. Met een gewoon
drumstel moet je je altijd
aanpassen aan het kabaal

dat dat ding maakt, maar
met dit apparaat hebben
we daar geen last meer
van.” Robert de drummer
komt pas na de pauze meespelen, dus ik moet nog
even geduld hebben om het
effect te horen.
Er zijn deze avond 21 koorleden aanwezig, 14 vrouwen
en 7 mannen. Ze kletsen
eerst bij met een kop koffie
in de garderobe of buiten
voor de deur met een sigaretje. “We hebben zo’n 30, 35
leden, maar het komt zelden voor dat iedereen er is”,
vertelt Arno. Als eerste komt
een stel binnen dat zich
meteen aan mij voorstelt,
in de veronderstelling dat ik
een nieuw koorlid ben. Ik leg
uit wat ik kom doen, en de
vrouw vertelt dat ze Duits is
en sinds 2 jaar in Nederland
woont. “Ik spreek niet zo
goed”, zegt ze. Ik stel haar
gerust: “Je spreekt niet zo
goed Nederlands, bedoel je,
maar ook dat is niet waar.”
Het koor helpt haar door de

sociale omgang en door het
deels Nederlandstalige repertoire haar woordenschat
te vergroten.

Kippenhok

Om even los te komen
beginnen de Beach Pop
Singers met een favoriet
songfestivalliedje van mij,
‘Fairytale’ van Alexander
Rybak, gevolgd door de classic ‘Dancing in the streets’.
Koorlid Ankie roept tussen
de nummers door tegen me
dat het “nog steeds zo’n kippenhok is als in het begin”,
maar dat valt mij behoorlijk mee. Er wordt ontspannen, maar geconcentreerd
gewerkt en gezongen. Als
Arno de bladmuziek van
‘Halleluja’ van Leonard
Cohen (bij ons vooral bekend in de uitvoering van
X-Factor winnares Lisa)
uitdeelt, krijg ik ook een
exemplaar. ‘Do not photocopy’ staat er in grote letters op de eerste bladzijde.
Dat heeft dus weinig uitgehaald. Het is pas de tweede
keer dat het koor met het
stuk aan de gang is. Partij
voor partij neemt Arno de
zanglijnen door met de sopranen, de alten, de tenoren, en de bassen. “Het is
vooral ritmisch een lastig
nummer”, waarschuwt de
dirigent de koorleden. Wat
heet, het nummer staat in
een 12/8 maat en wemelt
van de duolen. Als u niet
weet wat dat zijn, geeft
niks: de koorleden waarschijnlijk ook niet, maar ze
pikken ze verbazingwekkend snel op. Als de vier
verschillende partijen voor
het eerst samenklinken, is
dat onmiddellijk indrukwekkend, mede door het
fraaie, bijna kerkelijke arrangement.

Na de pauze doet Robert de
elektrische drummer ook
mee. Het is inderdaad een
uiterst beschaafd volume.
Desondanks zit hij driekwart
van de tijd achter z’n kit zonder mee te spelen omdat de
koorleden hun verschillende
partijen aan het instuderen
zijn. Ondertussen rommelt
Robert met z’n iPhone. Het
koor heeft zich gestort op
‘Are you gonna go my way’
van Lenny Kravitz, een stevige rocker. Als de zin ‘We’ve
got to hug, and rub-a-dub’
voorbijkomt, vragen een
paar koorleden zich af wat
het werkwoord ‘rub-a-dub’
betekent. “Zoek jij dat even
op op je iPhone, Robert”,
suggereert Arno. “Dat hoef
ik niet op te zoeken, dat
doe ik dagelijks”, reageert
Robert droogjes.

Levenslied

Als het koor tot slot nog
even lekker los mag gaan,
staan ze voor het eerst
deze repetitie op van hun
stoelen. Ik word getrakteerd op een privéconcertje met een medley van
Nederlandstalige jaren
80 hits, ‘Viva la vida’ van
Coldplay en ‘Blind for you’
van Di-rect & Wibi Soerjadi,
waarin pianiste Julia de rol
van Wibi verrassend goed
vervult. Ik waan me in de
slotscène van de dramaserie Levenslied, die de NCRV
een paar maanden geleden
uitzond en waarin we de
lotgevallen van de leden
van een koor uit Haarlem
konden volgen. Op de privélotgevallen van de Beach
Pop Singers gaan we in dit
artikel verder niet in, al doet
het feit dat er maar liefst
vier koorleden zwanger zijn
vermoeden dat er genoeg
over te vertellen is!

Nee echt, naast het Zandvoorts Mannenkoor
zijn jullie het bekendste koor van Zandvoort.

“Ja, dat is wel zo. Maar ik probeer het wel een beetje af te
houden om teveel in het dorp op te treden. Anders worden
mensen ons op een gegeven moment zat. Per jaar kun je
misschien zes nieuwe nummers instuderen, maar dan heb
je het wel gehad.”

En buiten Zandvoort dan? Hoe gaat
het daar met optredens?

“Doen we ook. We hebben onlangs in de Keukenhof gezongen. Dat was een succes; ook veel buitenlandse toeristen
bleven staan luisteren.”

Zoek jij de nummers uit?

“Gezamenlijk. We hebben een muziekcommissie. Het repertoire wordt gedeeltelijk bepaald door de Korendag die we
jaarlijks organiseren, dit jaar op 17 september. Daar zijn we
heel trots op. Dit is de vijfde keer, en ik denk dat we nu wel
een van de bekendste Korendagen in heel Nederland zijn.
We krijgen ieder jaar meer aanmeldingen dan we kunnen
plaatsen. Het eerste jaar hebben we moeite moeten doen
om de dag te vullen, het tweede jaar was het precies goed,
en sinds het derde jaar loopt het storm. Er kunnen 23 koren
inclusief onszelf optreden, en we kregen afgelopen jaar 30
à 35 aanmeldingen teveel.”

Wat was voor jou in al die jaren het hoogtepunt?

“De Korendag van 2009. Toen hadden we musical als thema,
en wij hadden ‘The Phantom of the Opera’ uitgekozen. We
zongen het in de kerk, met orgel en piano. Ik heb het zelf gearrangeerd. Het was al donker buiten, ‘s avonds om een uur of
half 10, en de lichten in de kerk gingen uit. Het was stikdonker,
een groot rood licht op het orgel, rookmachine erbij, alle
registers open… Ja, dat was fantastisch, zo indrukwekkend.”

Jullie hebben ook een keer auditie
gedaan voor Korenslag van de EO, toch?

“Ja, we werden gevraagd, dus we zijn er naar toe gegaan,
maar we kwamen niet door de auditie. We deden een nummer van Marco Borsato, en we hebben nog nooit zo mooi
gezongen. Maar ze misten passie, en ze vonden het te stijfjes.
Ik vond dat nergens op slaan, die opmerkingen. Ik had zelf het
idee dat er iets mis was met de techniek, dat wij niet goed
doorkwamen en dat ze dus niets met die opname konden.
Maar het was een leuke ervaring, in zo’n studio.”

Auditie bij EO Korenslag in 2009
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streeks uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).

Vergadering college

Ronde Tafelbijeenkomst

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 19 en de
verdere in week 19 door het college genomen besluiten zijn
in week 20 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die
op 25 mei 2011 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,
vanaf heden tot en met 25 mei 2011 ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 24 en woensdag
25 mei.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening (en loting)
2. Vaststellen agenda
3. Parkeerregulering Oostbuurt/Koninginnebuurt
4. Milieujaarverslag 2010
5. Bestemmingsplan Snackverkooppunt Tollensstraat
6. Procedureverordening planschadevergoeding 2011
7. Jaarrekening 2010 Paswerk
8. Veiligheidsregio Kennemerland - ontwerpbegroting 2012 en
ontwerpjaarverslag 2010
Dinsdag 24 mei 20.00 uur: Informatie.
Extra agendapunt:
9. Brief wethouder Toonen over leegstand De Golf
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de onderwerpen op de agenda
Woensdag 25 mei 20.00 uur: Debat
Extra agendapunt:
9. Bestuursakkoord VNG - IPO – Rijk
Woensdag 25 mei 21.45 uur: Besluitvorming
Extra agendapunten:
1a. Benoeming buitengewoon lid
9. Lijst ingekomen post
10. Verslag gemeenteraadsvergadering 26 april 2011
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-

Op 24 mei om 21.15 uur is er een Ronde Tafelbijeenkomst. Op
de agenda staat:
- Grof vuil, halen of brengen?
De wetgever vraagt om scheiding van afvalstoffen. Bij het grof
vuil gebeurt dat in Zandvoort nog niet. De wijze van aanbieden
en ophalen geeft daarnaast vaak overlast en rommel.
Reden om over een andere vorm na te denken. Daarbij komt
ook het brengen van het grofvuil naar een verzamelpunt in
beeld. Dat zou gezamenlijk met de gemeente Bloemendaal
kunnen worden opgepakt.
Wat vindt U? U wordt van harte uitgenodigd om over dit onderwerp aan de Ronde Tafel mee te praten. Aanmelding mag,
maar is niet nodig.
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan
het Raadhuisplein. U vindt alle informatie op de website van
de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”.
De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).

BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER

De Milieudienst IJmond maakt namens het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend:

Beschikking maatwerkbepaling

De Milieudienst IJmond legt op grond van artikel 4.109 vijfde
lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op voor:
- Sheila’s Broodjes & @ Internet, Gasthuisplein 9 te Zandvoort.
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen zonder een
vetafscheider en slibvangput is toegestaan, omdat het lozen
in dit geval geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige
werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 1 juli 2011 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar
worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort. Tevens kan een voorlopige voorziening
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij
de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem.
Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 20 mei tot 1 juli 2011
ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis in Zandvoort
en bij de Milieudienst IJmond.

Algemene informatie Milieudienst IJmond

Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus
325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@
milieudienst-ijmond.nl

Verkeersbesluit voorjaars-, zomer- en feestmarkt

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college
van Burgemeester en Wethouders om uit het oogpunt van:
- het aanbieden van een locatie voor de voorjaars-, zomer- en
feestmarkt;
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het
voetgangersverkeer;
het gewenst is om gedurende voorjaars-, zomer- en feestmarkt
de volgende maatregelen te nemen:
1. voor de duidelijkheid voor de bezoekers en weggebruikers
centrum van Zandvoort afgesloten dient te worden van 4:30
tot 22:00 uur op de volgende zondagen: 22 mei 2011, op 7 augustus 2011, en op 27 november van 5:00 tot 21:00 uur;
2. fysieke afsluitingen (middels dranghekken voorzien van
retroreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 nodig zijn om de volgende straten vrij te
houden van verkeer:
- Kerkstraat;
- Kosterstraat;
- Kerkplein;
- Kleine Krocht;
- Raadhuisplein;
- Haltestraat;
- Louis Davidsstraat;
- Prinsesseweg;
- Swaluëstraat;
3. tevens vanaf de donderdag voor iedere markt tot en met de
marktdag de borden E01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord Zondag a.s.
geplaatst wordt op de locatie voorjaars-, zomer- en feestmarkt
om zodoende de locatie vrij te houden van geparkeerde auto’s;
4. middels deze maatregelen een deel van het centrum van
Zandvoort niet meer bereikbaar zal zijn voor bestemmingsverkeer;
5. vergunningshouder voor de desbetreffende wegen kunnen
parkeren op De Fauvageplein vanaf vanaf de zaterdag voor de
markt om 18:00 uur tot de maandag na de markt om 9:00 uur;
6. het inrichten van een tijdelijke bushalte aan de Hogeweg,
voor het politiebureau.
Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit
een bezwaarschrift indienen bij Burge¬meester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende
een bezwaarschrift kan indienen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te
bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat
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vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van
deze persoon.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.
Kopieën van het besluit zijn verzonden aan het de Mentor
Specialist verkeer van het basisteam van politie Zandvoort.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Kennisgeving ontwerp beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Voor: brandveilig gebruik voor de gebruiksfunctie Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw bestaande uit
Brandveilig gebruik.
Locatie: Hogeweg 42
Type: integraal
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 mei 2011 gedurende zes weken
ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De aanvraag, de
ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien
elke werkdag van 20 mei 2011 tot/met 30 juni 2011.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht
aan ons college en worden verzonden aan het college van
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort.
In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden
ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd
na telefonische afspraak met K. Vereijken, telefoonnummer:
023-5740100 (tussen 9 uur en 11 uur).
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze
is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Kerkplein 8, gedeeltelijk vervangen afvoerkanaal en veranderen indeling kozijn, ingekomen 04 mei 2011, 2011-VV-083.
- Kerksteeg, het aanbrengen van wandtegels, ingekomen 09
mei 2011, 2011-VV-084.
- Van Speijkstraat 166, 168 en 170, aanbrengen erf afscheiding,
ingekomen 10 mei 2011, 2011-VV-086.
- Swaluëstraat 2, vernieuwen kapitelen, ingekomen 11 mei 2011,
2011-VV-087.

- Marisstraat 16, aanvraag inritvergunning, ingekomen 11 mei
2011, 2011-VV-088.

Bentveld:

- Bramenlaan 4,6 en 8, aanbrengen inspringvoorziening damherten, ingekomen 09 mei 2011, 2011-VV-085.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Thorbeckestraat 22, plaatsen van een dakkapel, verzonden
09 mei 2011, 2011-VV-048.
- Zandvoortselaan 165, verwijderen asbest, verzonden 09 mei
2011, 2011-VV-054.
- Strandafgang De Favauge 12, plaatsen seizoensgebonden
strandpaviljoen, verzonden 09 mei 2011, 2011-VV-056.
- Heimansstraat 15, vervangen gevelbekleding en dakbedekking van de woning, verzonden 09 mei 2011, 2011-VV-046.
- Burg.Engelbertsstraat 70, wijzigen kozijn achterzijde hotel
en wijzigen gebruik garage/opslag hotel, verzonden 10 mei
2011, 2011-VV-041.
- Van Speijkstraat 166, 168 en 170, aanbrengen erf afscheiding,
verzonden 11 mei 2011, 2011-VV-086.
- Kennemerweg 78, verwijderen asbestplaten uit Greenkeepers woning, verzonden 11 mei 2011, 2011-VV-067.
- Jhr.P.N.Quarles van Uffordlaan 27, vervangen houten schutting door een stenen schutting, verzonden 11 mei 2011, 2011VV-075.
- Hogeweg 40, uitbreiden woning en vervangen kozijn, verzonden 11 mei 2011, 2011-VV-063.

Bentveld:

- Bentveldweg 6, verplaatsen van een inrit/uitweg, verzonden
12 mei 2011, 2011-VV-053.

Evenementenvergunningen verleend

- Op 11 mei 2011 heeft de burgemeester op grond van Artikel
2:25 van de APV een vergunning verleend aan “Beeldende
Kunstenaars Zandvoort” voor het organiseren van een markt
op zondag 14 augustus 2011 tussen 09:00 uur en 18:00 uur
op het Kerkplein en de Poststraat.
- Op 11 mei 2011 heeft de burgemeester op grond van Artikel
2:25 van de APV een vergunning verleend aan “Stichting Week
van de Zee” voor het organiseren van het evenement Week
van de Zee in de periode van zaterdag 21 mei 2011 t/m zondag
29 mei 2011 op diverse locaties in de gemeente Zandvoort.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar”
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.
Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan
de burgemeester te richten.

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 09.00 en 11.00 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.

judo

tennis

sport kort

Glen Koper naar EK

Eredivisie tennis van start

Afgelopen week kreeg plaatsgenoot en judoka Glen Ko-

Komende zaterdag start de eredivisie tennis van de

Hij is geselecteerd om volgende maand van 24 tot en met

Zandvoort (TCZ) zal in een tijdsbestek van slechts 13 da-

per goed nieuws van de Nederlandse judobond te horen.
26 juni aan de Europese Kampioenschappen U17 op Malta
deel te nemen.

Glen Koper in actie tijdens het NK

De nog maar 14-jarige Koper,
hij wordt in augustus 15, selecteerde zich door het afgelopen jaar geconcentreerd en
erg sterk te judoën en internationaal aansprekende resultaten te behalen. Ook zijn onlangs behaalde nationale titel
is daar debet aan. Door met
name in Kroatië en Portugal
hoog te eindigen heeft hij nu
ook de status Internationaal
Talent van het NOC*NSF gekregen. Tijdens de internationale wedstrijden in Berlijn
kreeg Glen direct een van de

sterkste Russen, de kampioen
van zijn land, tegenover zich.
Hoewel Glen een bekeken
partij judode kreeg hij met
nog één minuut te gaan een
yuko (groot resultaat) tegen
en was de tijd te kort om dat
in te halen. Uiteindelijk werd
zijn tegenstander 2e en was
het voor onze plaatsgenoot
over en uit. Overigens bestond het podium in Berlijn
alleen maar uit Russen.
Het EK in Malta is van 24 tot
en met 26 juni.

handbal

KNLTB. Het eerste gemengde zondagteam van Tennisclub
gen 7 wedstrijden moeten spelen, waarvan 4 op de eigen
gravelbanen.

U hebt dus 4 keer de kans
om vaderlands toptennis in
Zandvoort te gaan bekijken.
Het team van captains Hans
Schmidt en Dick Suijk heeft
drie versterkingen gekregen:
Lesley Kerkhoven, Olga
Savchuk en Igor Sijsling.
Verder zijn Cindy Burger,
Marcus Hilpert en de broers
Kevin en Scott Griekspoor dit
jaar er weer bij.
Kerkhoven (19) komt uit
Zierikzee speelt internationaal en staat 559ste
op de wereldranglijst. De
Oekraïense Olga Savchuk
(24) heeft drie internationale ITF-toernooien op haar
naam staan en staat internationaal bekend als een goede
dubbelspeelster. Igor Sijsling
(24) komt uit Amsterdam en
heeft nationaal een behoorlijke staat van dienst opge-

bouwd. Hij werd twee keer
nationaal kampioen U18 en
werd tweede tijdens de EK
U18. Door een blessure miste hij de kwalificatie van de
Australian open in 2005. Na
een jarenlange revalidatie is
hij nu ervan overtuigd dat hij
binnenkort de top 100 van de
ATP binnen zal stormen.
Zandvoort speelt de thuiswedstrijden op zondag
22 mei tegen Leimonias;
woensdag 25 mei tegen
Popeye; zaterdag 28 mei
tegen Amstelpark en donderdag 2 juni tegen Van
Horne. De andere wedstijden zijn: zaterdag 21 mei bij
de Manege; zondag 29 mei
bij Lobbelaer en dinsdag 31
mei bij Helderse TC. De wedstrijden kennen geen mixed
dubbel zoals in de hoofdklasse en beginnen om 10.00 uur.

honkbal

Belangrijke overwinning
ZSC speelt komend seizoen opnieuw in de 1e klasse als het

om het veldhandbal gaat. In Kudelstaart werd met 16-17

Eerste nederlaag
honkballers

gewonnen van RKDES waardoor de Zandvoortse dames
niet meer kunnen degraderen.

Vorige week heeft het honkbalteam van ZSC zijn eerste nederlaag geleden. In Heemstede was RCH Pinguins met 18-4
te sterk voor onze plaatsgenoten.

Laura Koning heeft vorige
week, in de wedstrijd tegen
Muiden, gescheurde pezen in
haar arm opgelopen en handbalt dit seizoen niet meer
mee. Ook coach Sven Heller
kon niet aanwezig zijn. “Het
was een sportieve, leuke en
vooral spannende wedstrijd.
We gingen steeds gelijk op:
dan stonden wij voor, werd
het weer gelijk en kwamen
we weer achter”, herinnert
doelvrouw Angela Schilpzand
zich. Zandvoort ging gaande
de wedstrijd steeds beter

ZSC begon wel goed aan de
wedstrijd maar kon dat niet
volhouden. In de eerste inning
konden de Zandvoorters een
2-1 voorsprong nemen, die ze
echter al in de 2e inning weer
uit handen moesten geven.
De gastheren waren toen in
staat om 8 punten te scoren
tegen Zandvoort niet een,
sterker nog: de eerste drie
slagmensen gingen uit. Dat
herhaalde zich in de 3e inning
maar toen gingen ook de eerste drie slagmensen van de
thuisclub direct uit. Door een
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verdedigen. Vooral het blok
in het midden met Lucia v.d.
Drift, Christel Gazenbeek en
Romena Daniëls verrichtte
knap werk. Zandvoort kreeg
deze wedstrijd dan ook geen
enkele strafworp tegen en
dat is wel eens anders geweest. “We misten wel een
coach, maar we stonden als
team goed te handballen! We
bleven positief naar elkaar
en pepten elkaar steeds op.
Daarom is het ook een verdiende overwinning”, sluit
Schilpzand af.

BILJARTEN

aantal veldfouten kon RCH
in de 4e inning opnieuw veel
scoren. Maar liefst 9 spelers
kwamen over de thuisplaat.
In de vijfde inning kwamen
de 51-jarige (!) ‘good old’ Peter
Douma en Danny van Soest
tot scoren waardoor de 18-4
op het scorebord kwam.
Slagcijfers: Danny van Soest
4 uit 4 (1.000), Peter Douma
2 uit 2 (1.000) en Marcel Paap
2 uit 3 (0.667). Komende zondag speelt ZSC om 13.00 uur
thuis tegen Onze Gezellen 4.

Edwin Ariesen was een van de uitblinkers

Het is Oomstee 2 maandagavond gelukt om de finale van
de RC driebandencompetitie te halen. Na een zinderende
wedstrijd tegen Yverda, de winnaars van poule 3, was de
stand na 5 van de 6 partijen in evenwicht: 10-10. De laatste
partij van Edwin Ariesen moest de doorslag geven. Ariesen
wist zijn zenuwen in bedwang te houden en maakte de
partij ijskoud uit en bracht zijn team naar de finale.

BILJARTEN

De Zandvoortse topbiljarter Louis v.d. Mije heeft vorige
week het 10-over-rood toernooi bij café Bluys op zijn naam
geschreven. In de finale, waar zich drie van de 48 deelnemende biljarters na drie dagen spelen voor plaatsten, was
hij te sterk voor Rinus Schaarsbergen en Frits Flinkvleugel.
V.d. Mije won zijn beide partijen. Schaarsbergen moest er
met 10-8 aan geloven en Flinkvleugel ging er met 10-9 in.

WATERSPORT

Op 28 mei wordt bij strandpaviljoen Skyline 13 het 3e
Holland Skim Jam evenement gehouden. Het is de grootste internationale skimboard-wedstrijd van Nederland
met de onderdelen flatland en waveskim. Heel skimboardend Nederland zal er zijn maar ook skimboarders
uit Duitsland, België en Frankrijk komen naar Zandvoort.
Iedereen is welkom op 28 mei, jong en oud. Zo zal er ook
gratis skimboardles gegeven worden en zal er een kids
competitie zijn.

ZAALVOETBAL

Afgelopen maandag is het 41e jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in de Korver Sporthal weer van start gegaan. Maar
liefst 32 ploegen hebben zich ingeschreven voor het toernooi dat op vrijdag 2 juli met de finales tot zijn einde komt.
De komende weken zullen er vrijwel iedere dag vanaf 19.15
uur een vijftal wedstrijden gespeeld worden. Na de eerste
ronde zullen de teams heringedeeld worden naar sterkte.
Meer informatie vindt u op www.sportcafezandvoort.nl.

HOCKEY

De dames van ZHC hebben zondag een reguliere overwinning behaald op het lager op de ranglijst staande team van
het Amsterdamse HIC. Na ongeveer 20 minuten kwam Ilja
Noltee alleen voor de keepster en tikte heel beheerst de 0-1
binnen. Even later sloeg Irma Keur vanaf rand cirkel de 0-2
in de korte hoek. In de tweede helft zorgde B-junior Marsja
van Marle na een mooie solo voor de 0-3. De komende 2
wedstrijden krijgen de Zandvoortse dames het een stuk
lastiger. Dan moet gespeeld worden tegen teams die nog
meedoen om het kampioenschap.

autosport -

voetbal

DTM

Rockenfeller winnaar op Zandvoort
De Duitser Mike Rockenfeller won zondag op Circuit Park

Zandvoort zijn eerste DTM-race ooit. Daar had hij wel 44
races voor nodig, maar de smaak van de overwinning was
voor de Audi-rijder zoet.

Mike Rockenfeller winnaar DTM Zandvoort 2011 | Foto: Chris Schotanus

Het Duitse automerk stond al
een ‘tijdje droog’ en de vrees
bestond dat de Mercedessen
van Bruno Spengler en Jamie
Green weer met de beste
plaatsen aan de haal zouden
gaan. Op zaterdag, tijdens de
kwalificatie, pakten respectievelijk de Canadees Spengler
en de Brit Green de eerste
startrij. Voor Spengler was
dat een goed uitgangspunt,

omdat hij na de eerste race op
Hockenheim het klassement
aanvoerde. Rockenfeller kwalificeerde zich als derde.
In de race bleken de Audi’s
toch een klasse apart. Vooral
het rijden van drievoudig
winnaar Mattias Ekström viel
op. Hij verprutste zijn kwalificatie, maar kwam door een
goede pitstopstrategie uit-

autosport -

Door het 2-1 verlies bij Amstelveen Heemraad en de winst

Renger van der Zande, de
enige Nederlandse inbreng,
genoot zichtbaar van zijn
DTM optreden voor zijn thuispubliek. Mercedes topman
Norbert Haug was ook tevreden over zijn Nederlandse rijder, die als dertiende finishte.

Zandvoor t speelde in
Amstelveen niet bepaald
een gelukkige wedstrijd.
Als Nigel Berg in de eerste
minuut zijn hele grote kans
verzilverd zou hebben, was
er wellicht een heel andere wedstrijd ontstaan.
Zandvoort zou voor rust
nog een aantal kansen krijgen zonder echter de lange
goalie van Amstelveen te
kunnen passeren. Pas vlak

Twee Nederlandse successen
Op zaterdag klonk het Wilhelmus voor de jonge Formule 3
rijder Nigel Melker, zondag klom Jeroen Bleekemoolen op
het erechavot na de Porsche Carrera race.

Jeroen Bleekemolen startte en finshte aan kop | Foto: Chris Schotanus

Met een ‘schandalig mooie’
inhaalactie buitenom in de
S-bocht wist Melker zijn
teamgenoot Felix Rosenquist
te passeren. Hij gooide die
race in het slot en liep langzaam weg. Het team van
Mücke Autosport was zeer
tevreden met het resultaat.
Zo goed als de eerste race
verliep, zo vervelend verliep

de tweede voor Melker. Door
te vroeg te starten was hij
kansloos voor een hoge notering. In de derde race op
zondag legde hij beslag op de
derde plaats en kon daarmee
positief huiswaarts keren.
De vlag ging voor Nederland
zondag andermaal in top bij
de Duitse Porsche Carrera

SV Zandvoort wordt vijfde in competitie

eindelijk in de punten. Achter
Rockenfeller wist Bruno
Spengler de tweede plaats
op te eisen en daarmee blijft
de Canadees koploper in het
klassement. Martin Tomczyk
reed met een Audi uit het
jaar 2008 naar een derde
plek. Voor Tomczyk, die ook al
eerder in Zandvoort succesvol
was, was het een genoegdoening omdat de Audi-leiding
twijfelde aan zijn kunne. “Het
enige moment dat ik hem
kneep, was toen het een beetje spetterde op de helft van de
race. Toen moest ik even opletten”, zei winnaar Rockenfeller
tijdens de persconferentie.

bijprogramma DTM

In het bijprogramma was Nederland twee keer succesvol.
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race. Jeroen Bleekemolen
was een klasse apart in deze
race. Nadat het rode licht uit
was, reed hij langzaam weg
van het veld en bouwde een
behoorlijke voorsprong op.
“Halverwege de race moest
ik even opletten, omdat er
wat koelvloeistof op de baan
lag. Ik wilde mijn banden
sparen voor eventuele calamiteiten die zich soms in
een race kunnen voordoen”,
zei hij na afloop. Vooral in
de laatste ronden hield hij
het gat op een veilige drie
seconden. Smaakmaker in
de Porsche race was de Brit
Nick Tandy, die vrijdagmiddag tijdens de training in de
Arie Luyendijkbocht hard de
baan afschoot. De sportcommissarissen bestraften Tandy
met een plek achteraan, omdat het ongeval zich voordeed onder een rode vlag.
Toch wist Tandy uiteindelijk
als derde te finishen.

voor rust lukte het toch nog.
Een schot van Maurice Moll
werd nog net door het hoofd
van Max Aardewerk getoucheerd waardoor de keeper
niet meer kon reageren, 0-1.

en het kon dan ook niet uitblijven dat er twee doelpunten voor Amstelveen op het
scorebord kwamen. Het eerste doelpunt was wel wat curieus. Een hard schot stuitte
vanaf een ‘polletje’ over de
Zandvoortse doelman en de
tweede, een paar minuten
later, werd door de lange
ZOB-spits via een omhaal
achter De Vet gedeponeerd.
Zandvoort werd nu wakker
en door een drietal wissels
probeerde assistent-trainer
Sander Hittinger, die de afwezige Pieter Keur verving,
om de stand een ander aanzien te geven. Wat Zandvoort
echter ook probeerde, de bal
ging gewoon niet in het
Amstelveense doel. Vlak voor
tijd ontstonden er nog wat
onvriendelijkheden over en
weer maar de scheidsrechter
hield de kaarten op zak.

Na de thee een veel feller
Amstelveen. Dat moest ook
wel als zij de nacompetitie
voor degradatie wilden ontlopen. Veel werd er voor het
doel van Boy de Vet gespeeld

Overige uitslagen 2e klasse
A: Overbos – Haarlem/Ken
nemerland: 4-0; Castricum –
AFC: 5-0; DVVA – Hellas Sport
1-2; Aalsmeer – ZOB: 1-2 en
TOB – Jong Hercules: 1-0.

van ZOB in Aalsmeer, is het eerste elftal van SV Zandvoort
op de vijfde plaats in de competitie geëindigd. Zou het

echter andersom zijn geweest, dan had Zandvoort zich ge-

plaatst voor de nacompetitie voor een plaats in de 1e klasse.

Klemvast voor Boy de Vet

Oproep voor Galerij der Kampioenen
Binnenkort publiceert de Zandvoortse Courant weer een overzicht van alle sportploegen die dit seizoen kampioen zijn geworden in hun competitie. Voor deze ‘Galerij der
Kampioenen’ worden alle sportverenigingen gevraagd een foto van hun kampioenen,
jong of oud, met de namen van de spelers of de individuele kampioen te sturen naar:
kampioenen@zandvoortsecourant.nl. Het gaat uitdrukkelijk om kampioenen uit de
wintercompetities in de diverse disciplines van 2010/2011.
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Haarlems kerkkoor
treedt op
in Zandvoort

Brede school officieel geopend
Vrijdag 20 mei was het groot feest. Want na langdurig in noodlokalen gevestigd te zijn geweest, konden de Mari-

aschool, de Hannie Schaftschool en de peuterspeelzaal vol trots het nieuwe gebouw officieel in bezit nemen. Na

een aantal korte toespraken werd, enigszins chaotisch, via letters op T-shirts de naam van het gebouw bekend
gemaakt: ‘De Blauwe Tram’.

Sport

Tennisteam
telt mee in
de Eredivisie

Eerste CD single
voor burgemeester
Burgemeester Niek Meijer heeft vorige week de eerste

single van het nieuwste lied over Zandvoort, Parel aan
de Zee, in ontvangst mogen nemen. Tijdens een geanimeerd samenzijn boden de makers de single, die mede

door de gemeente tot stand is gekomen, bij strandpaviljoen Thalassa aan.

Overhandiging CD Parel van de zee

Door in de juiste volgorde te gaan staan onthullen de leerlingen de naam van hun schoolgebouw | Foto: Rob Bossink

De naam is een verwijzing
naar het eindpunt van de
tram die in het verleden
een belangrijk vervoermid
del was voor Zandvoort.
Wethouder Tates namens
de gemeente, R.H. van Huis

De Mannetjes
De Blauwe Tram

keshoven namens bouwer
AM/Pelikaan, Erwin Veld
boer namens ZON energie
(die tevens alle kinderen
een ijsje toezegde) en Erica
Meijer als directeur van bi
bliotheek Duinrand hielden
een toespraak. De enthousi
aste kinderen zongen hier
na onder begeleiding van
accordeoniste Gré van den
Berg een door juf Carla, di
rectrice van de Mariaschool,
zelfgemaakte tekst op de

melodie van 'Wij gaan naar
Zandvoort aan de Zee'.
Op het plein van de Maria
school gaf Tates het sein
voor het oplaten van de
geel/blauwe ballonnen,
waarna Patrick van Kessel
zijn ode aan Zandvoort met
verve ten gehore bracht.
Voor de kinderen was het
feest nog niet ten einde,
want met een spelletjes
kaart konden zij door het

Zondag 29 mei 2011
Kathedrale koor
St. BAVO Haarlem
o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen
en Fons Ziekman
Ton van Eck – piano en orgel

En het volgende LDC
gebouw gaat waarschijnlijk
‘De Gele Trein’ heten

Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

gehele gebouw op zoek
naar diverse activiteiten.
Ook voor de inwendige
mens was gezorgd: broodjes
knakworst, haring, popcorn
en drankjes waren volop
aanwezig. Een minpuntje,
door de wethouder toege
geven, moet helaas ook ge
noemd worden. Zo waren de
bewoners van het gebouw
niet (of te laat) uitgenodigd
en dat gold tevens voor de
verenigingsgebruikers van
het pand, zoals de bridge
club, de fotoclub en het
Zandvoorts Mannenkoor. Ab
en Caroline van der Moolen,
de beheerders van het café,
hadden op eigen initiatief
de heren van het koor als
nog gevraagd om een optre
den te verzorgen. De scho
len zijn in ieder geval zeer
tevreden over hun nieuwe
behuizing.

Johnny Kraaijkamp jr. en zan
ger Patrick van Kessel, die ver
antwoordelijk zijn voor de
tekst, boden de single aan.
Dat ging gepaard met ‘een
gambaatje van de grill en een
glaasje Chardonnay’, teksten
uit het refrein van het liedje.
Het is een vrolijk en zomers
nummer dat het ultieme
gevoel van Zandvoort aan
moet geven: zon, zee, strand,
gezelligheid, circuit, restau
rants, een glas Chardonnay
en gamba’s van de grill.
Tijdens een ontmoeting
een jaar geleden tussen
Van Kessel, Kraaijkamp jr. en
Meijer ontstond het plan om

een nieuw en verfrissend lied
te schrijven over Zandvoort.
Meijer was erg enthousiast
en heeft destijds toegezegd
dat de gemeente Zandvoort
haar medewerking zou ver
lenen. Het resultaat kreeg
hij vrijdag in handen. De
gemeente Zandvoort en de
Zandvoortse VVV zullen het
plaatje als relatiegeschenk
en promotie van Zandvoort
gaan gebruiken en hebben
al een behoorlijke order ge
plaatst. Het lied is vier weken
lang gratis te downloaden
via www.parelaandezee.nl
en is daarna te koop bij on
der andere de Music Store in
de Kerkstraat.

Praat mee over handhaving en hondenpoep!
Kijk op pagina 20/21

1

waterstanden

familieberichten
Als er na de dood een leven is,
dan zal de dood fantastisch zijn.
Vrij van tranen, vrij van pijn,
een weerzien met hen die ik zo mis.
Het levenspad is afgelopen,
de grens bereikt met laatste kracht.
De hemel gaat nu open,
voor immer thuisgebracht.
Voorzien van het H. Sacrament der zieken is van ons
heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma en kleine oma

Elisabeth Antonia Maria Vleeshouwers Timmermans
- Betsy Ö Geldrop, 12 mei 1926

Je hebt om het laatste punt gevochten en gestreden
tot voor jou het licht uitging.
In gedachten heb je nu een heel mooi wolkje
nabij je geliefde zon,
om vandaar ons moed in te stralen
net als toen dat nog eenvoudig kon.
Bij-zon-dere mensen als jij sterven niet
ze gaan wel, maar stralen voor altijd.

Monique
Monique van Marle - van de Staak
Ö 6 januari 1958

† 19 mei 2011

André, Nicky en Marsja

Annemieke en Henk, Roy
Fred en Klaasje, Jeroen, Simon, Esmee
Ingrid en Frank, Richard, Joyce, June
Pieter en Anneke
Hobbemastraat 17
2042 VW Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Wanneer een boot achter de horizon verdwijnt, is hij niet ´weg´
… we zien hem alleen niet meer
Na een welbewogen leven heeft zij
nu haar rust verdiend.
In haar slaap is van ons heengegaan onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl

Met een hart vol verdriet, en dankbaar voor alle liefde die wij
van haar hebben ontvangen, geven wij u kennis van het
overlijden van onze lieve

† Zandvoort, 17 mei 2011

P.J. Vleeshouwers

023 - 571 57 07

Familie van de Staak
Familie van Marle
Oosterparkstraat 6
2042 AS Zandvoort
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De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Stil zijn wij
door het overlijden van onze krachtige

Monique
Frank
Marten
Agnes
Anja
Corina
Jonette

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Alida Koper ~ Keesman
weduwe van Kees Koper
* 23 december 1921

† 23 mei 2011

Arie (in liefdevolle herinnering)
Nel en Johan
Ans en Henne
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
J. Rijkhoff
Pastoor Vermeulenstraat 19
1566 DK Assendelft
De crematieplechtigheid heeft op
donderdag 26 mei plaatsgevonden.
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Met droefheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Monique van Marle - van de Staak

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Monique speelde van jongsaf in verschillende teams
van de Zandvoortsche Hockeyclub. Waarvan vele
jaren in Dames I. In latere jaren was zij enthousiast
supporter-coach van haar beide hockeyende dochters.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Wij zullen haar herinneren als betrokken en strijdlustig.

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Onze gedachten zijn bij André, Nicky en Marsja.

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Namens bestuur en leden van de
Zandvoortsche Hockeyclub

Iets te (ver)kopen?

Zie pagina 14

Plaats een Zandkorrel

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

28 Hulpverleningsdag - Badhuisplein
29 Classic concerts - Kathedrale BAVO koor en meisjes

Cantorij, Protestantse kerk

t/m 29 Week van de Zee - Diverse evenementen in
teken van strand en zee

29 Tennis - 5e speeldag Eredivisie: Zandvoort – Amstelpark

juni
1 Straatspeeldag - Plein voor Pluspunt, 13.00-16.00 uur
1 Battle of the coast - kitesurf evenement bij The Spot,
aanvang 17.30 uur

Zandvoorts Museum:
t/m 24 juli: tentoonstelling Perceptie(s)

Daders laffe overval
bij pinautomaat gepakt

Rommelig vergaderen in nieuwe structuur
De nieuwe manier om tot politieke besluitvorming te

komen, die dinsdag gestart is, werpt nog een heleboel
vragen en lang evalueren op. En overvolle tribune, met

voornamelijk raadsleden, buitengewone raadsleden en
ambtenaren, ging er eens goed voor zitten.
Omdat het oude systeem
inefficiënt bleek, is er voor
een nieuwe, tweewekelijkse
cyclus gekozen. Om de week
een raadsvergadering op
woensdag, die uiteen valt in
twee delen te weten Debat
en Besluitvorming, en op de
dinsdag eraan voorafgaande
ook een tweetal nieuwe on
derdelen: de Informatie en de
Ronde Tafel.

Informatie

De allereerste ronde ‘Informa
tie’, een korte ronde die niet
langer mag duren dan een
uur en is bedoeld om infor
matie te verkrijgen of te ge
ven, duurde bijna anderhalf
uur. De raadsleden kunnen
vooraf hun vragen over de
agendapunten schriftelijk
indienen en moeten daar,
voor de informatieronde, ook
weer schriftelijk antwoord op
krijgen. Dat deze antwoorden
ook weer vragen op kunnen
leveren is inherent en daar is
deze informatiebijeenkomst
voor. Nu echter waren er

raadsleden die zichzelf blijk
baar dermate graag hoort
praten dat er weer eens lang
georeerd werd om tot een
redelijk simpele vraag te ko
men, waardoor voorzitter
Willem Paap diverse keren de
leden tot de orde moest roe
pen. De eerste twee agenda
punten namen zoveel tijd in
beslag dat er pas om 20.30
uur aan agendapunt 3 be
gonnen kon worden. Ook
het laatste agendapunt, de
ontwerpbegroting van de
VRK 2012, duurde veel te lang
mede door inspreken van de
voorzitter van de OR van de
VRK die ruim 5 minuten voor
zijn rekening nam. Een ander
fenomeen dat zich dinsdag
avond aanmeldde was het
wisselen van plaatsen door
fractieleden, die een of ander
onderwerp in portefeuille
hebben, met fractieleden die
aan het voorgaande agenda
punt hebben deelgenomen:
stijl à la Brits Lagerhuis. Niet
echt tijdrovend maar wel heel
rumoerig en rommelig. Ook

dit zal wel even wennen zijn.

Ronde Tafel

Het tweede nieuwe onderdeel
van de dinsdag is de Ronde
Tafel. Een bijeenkomst over
een van tevoren bepaald on
derwerp van vooral de lange
termijnagenda. Het is de
bedoeling dat de discussie
tijdens de Ronde Tafel stand
punten naar voren brengt die
te zijner tijd bij het Debat en
uiteindelijk de Besluitvorming,
de onderdelen van de woens
dag, kunnen worden meege
nomen. Aan deze bijeenkomst
kunnen inwoners, raadsleden,
buitengewone raadsleden,
het college en ambtenaren
deelnemen, in principe zonder
voorzitter. Ook kan het college
een externe adviseur dan wel
een deskundige op het gebied
van het onderwerp uitnodi
gen voor meer informatie. De
Ronde Tafel van dinsdagavond
ging over het al dan niet op
halen of aanleveren van grof
huisvuil. Uit de Zandvoortse
burgerij was alleen Patrick
Berg die bij de vergadering
aanschoof. Verder waren er 7
raadsleden, wethouder Andor
Sandbergen, 3 ambtenaren en
1 externe adviseur die dit punt
met argumenten probeerden
te ‘tackelen’.

De politie doorzoekt de duinen | foto: Chris Schotanus

Een 73-jarige Zandvoorter
was maandagochtend geld
aan het pinnen aan het
Raadhuisplein, toen het ge
pinde geld plotseling uit zijn
handen getrokken werd. De
verdachte rende er vervolgens
vandoor. Op aanwijzingen
van ooggetuigen startte de
politie direct een zoektocht,

waarbij ook een helikopter
werd ingezet. Er werd onder
meer gezocht in en boven het
duingebied. Er zijn in totaal 5
verdachten aangehouden in
de leeftijd van 18 tot 30 jaar,
allen zonder vaste woon- of
verblijfplaats in Nederland.
De betrokkenheid van een
ieder wordt nog onderzocht.

Zandvoortse dorpsomroeper bezoekt de VS
Dorpsomroeper Geard Kuijper is vorige week tijdens een
internationale wedstrijd in het plaatsje Holland in Michi-

gan (VS) als negende geëindigd. Het omroepersfestival
kende veel deelnemers uit Europa, Canada en de VS.

Aanbieding voor
vrijdag en zaterdag
Heerlijke roomboter cake uit eigen bakkerij
van € 4,50 voor € 3,75
nu…..
Leonidas bonbons 250 gram € 5,95!
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf

Gerard Kuijper tijdens een street parade in Amerika

Uiteraard zijn de omroe
pers die de Engelse taal
als voertaal gebruiken in
het voordeel want dat was

een eis van de organisatie:
de sponsorroep en de vrije
roep moesten in het Engels
uitgesproken worden. Veel

Europese omroepers zagen
dat als een handicap. “Verder
gaat het bijna hetzelfde als
in Nederland, met ontvangst
door de burgemeester en het
uitwisselen van geschenken
en dat soort zaken. Burge
meester Kurt Dykstra van
Holland, Michigan, heeft
duidelijk Nederlands bloed
door de aderen stromen en
was een aantal weken gele
den nog in Nederland voor
een bezoek aan Den Haag en
Rotterdam”, vertelde Kuijper
ons. Kuijper overhandigde
hem namens burgemeester
Niek Meijer een stropdas van
de gemeente Zandvoort en
een informatiepakket over
Zandvoort.

column

Stoffig rond
de kerk

Rondom onze straat zijn alle
auto's grijzig verkleurd. Nee,
niet door het droge, stoffige
weer. Ook dat was voor ‘nie
zers’ (waartoe ik ook behoor)
geen pretje. Met al die pollen
en zaadjes in de lucht begin
ik spontaan te proesten. Het
was deze keer wel heel erg.
Complete 'sneeuwbuien'
dwarrelden naar beneden!
De zaadjes lagen zelfs op
mijn dekbed. Naar binnen
gewaaid door de aanwakke
rende wind. Ook de tuin lag
er vol mee. Gelukkig hebben
enkele regenbuitjes het stof
weer weggewassen.
Nee. De grijze neerslag kwam
dit keer uit een andere hoek.
Er werden steigers gebouwd
tegen de mooie, katholieke
kerk. Blauwe doeken vervol
maakten het lelijke aanzicht.
Mannen in overalls en ge
zichtsmasker voor, begonnen
aan een heidense klus. Het
uitschuren van de voegen in
de nok van de kerk. Dagenlang
hebben we het aan moeten
horen. Ritmisch getjekker.
Rekketekketek… Soms na
men ze even pauze, logisch
bij zo een klus. Was het even
heerlijk rustig. Daarna begon
het weer van voren af aan.
Rekketekketek… Zwarte auto's
werden grijs. Blauwe auto's
lichtblauw. Rood verkleurde
naar oranje. Wat 's morgens
schoon in de straat werd ge
zet, was in de namiddag be
dekt met een stoffige laag.
Na vier dagen herrie is het nu
weer rustig. Nu zal de muur
worden gevoegd en schoon
gemaakt. Ik bekeek het wat
meewarig vanachter mijn
huiskamerraam. Wat een vre
selijke baan is dit. Echtgenoot
was het roerend met me eens.
“Als je dat doet tot je pensioen
dan ben je horendol. Ondanks
de geluid
beschermers die ze op hun
oren hebben”. Als U
dit leest zal, denk ik,
het leed bijna geleden
zijn. En de kerk er weer
mooi uitzien. Zoals al
tijd sfeervol verlicht
zoals we gewend zijn.

Lienke Brugman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
mei
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burgerlijke stand

Hulpverleningsdag

16 mei - 20 mei 2011
Geboren:

Skylar Keanu Yett, zoon van: Brandligt, Andràs Robèrt en: Peper,
Bibi
Djayden Anthony, zoon van: van Zeeland, Eduard Wahied Ali
en: van der Valk, Wendy
Kay, zoon van: Louwerens, Freddy en: Schoo, Tanja

Gehuwd:

Attema, Martijn en: van de Biezebos, Anna Louise
Michalak, Tomasz Adam en: Fryda, Ilona Patrycja
Dumpel, Cornell Owen Oscar Steve en: Helmich, Agnes Jeanette

Overleden:

van Kervel, Carlo Alexander, oud 82 jaar
Coenen, geb. de Meester, Anneke Louise, oud 88 jaar
Petersen, geb. van de Vijver, Bertha Andrea, oud 90 jaar
Bluijs, Jozef Maria, oud 82 jaar
Meijvis, Henny, oud 69 jaar
van Brero, Cornelis Hendrik, oud 89 jaar
Wilmink, Geradus Johannes Gerhard, oud 46 jaar
Alders, Petrus Johannes, oud 87 jaar
Vleeshouwers, geb. Timmermans, Elisabeth Antonia Maria,
oud 85 jaar

kerkdiensten

Komende vrijdag

Taizé-dienst
19.30 uur Agatha kerk
Werkgroep Lokale Raad van Kerken
Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. L.C. van Drimmelen uit Amsterdam
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. M. Wassenaar
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastores D. Duijves en C. van Polvliet

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Op zaterdag 28 mei organiseren de gezamenlijke hulp-

Stichting Geluidshinder
Zandvoort haalt bakzeil

diensten voor de 4e keer de Hulpverleningsdag Zandvoort.

De Raad van State heeft de eis van Stichting Geluidshin-

hulpverleningsmateriaal, voer- en vaartuigen en informa-

Zandvoort toegewezen heeft gekregen niet door te laten

Tussen 11.00 en 16.00 uur staat het Badhuisplein vol met

der Zandvoort, om de extra geluidsdagen die Circuit Park

tiestands.

gaan, verworpen. In een tussenvonnis heeft het hoogste

Gedurende de dag vinden er
doorlopend demonstraties
plaats. Bezoekers kunnen
zelf aan diverse activiteiten
deelnemen en krijgen alle
uitleg over het materiaal dat
de hulpdiensten tijdens hun
dagelijks werk gebruiken.
Voor de jeugd is er dit jaar
een leuke en leerzame puz
zeltocht met vragen over de
diverse diensten.
Nieuwe deelnemers dit jaar
zijn Dierenbescherming

Haarlem & omstreken, Eer
ste Hulp bij Zeezoogdieren
Noordwijk en het Twicker
lerveld/European Detection
Dog Service. Daarnaast zijn
brandweer, politie, ambu
lancedienst, KNRM, het
Rode Kruis en de reddings
brigade natuurlijk ook weer
aanwezig met het nodige
materiaal en interessante
demonstraties. Kijk voor
meer informatie op www.
hulpverleningsdagzand
voort.nl

Wandel4daagse voor
twee- en viervoeters
Van dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 juni zal de jaarlijkse Wandel4daagse worden gelopen. Speciaal voor de
trouwe ‘viervoeters’ wordt er dit jaar, in samenwerking
met dierenspeciaalzaak Dobey, een Honden4daagse aan
vast gekoppeld.
Voor slechts € 4 euro koopt
u voor uw hond een kaartje.
Natuurlijk krijgt het beest
ook een versnapering on
derweg en een mooie pen
ning met zijn naam erop als
hij of zij vier dagen heeft vol
gemaakt. Tevens ligt er voor
ieder dier een verrassing bij
de start klaar. De organi
satie is tot dit unieke plan
gekomen omdat is gecon
stateerd dat er elk jaar veel

rechtscollege van ons land geen probleem met het feit dat
het circuit die zeven extra geluidsdagen krijgt.
Volgens de Raad van State is
het verzoek van het circuit
om extra herriedagen, de
zogenaamde UBO-dagen,
aanvaardvaar. Plaatsgenoten
die vlakbij het circuit wonen,
blijken elkaar zelfs tijdens de
luidruchtigste autorace op
vier meter afstand namelijk
nog te verstaan. Dit is het
criterium waar tijdens deze
lawaaidagen aan voldaan
moet worden.

De Raad van State geeft
daarnaast een snauw naar
de Stichting Geluidhinder
Zandvoort en trekt de werk
zaamheden van deze stich
ting in twijfel. De voorzitter
van het college vraagt zich
af of de feitelijke werkzaam
heden van Stichting Ge
luidhinder Zandvoort meer
inhouden dan het “enkel
voeren van juridische proce
dures”.

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

honden meewandelen over
de prachtige routes door
duin en dorp. Zo wordt dit
jaarlijkse evenement een
wandelfeest voor hond en
mens. Afgelopen maandag
zijn de kaartjes de voorver
koop ingegaan. Startkaarten
voor zowel u als uw hond
kosten € 4 per stuk in de
voorverkoop. Ze zijn te koop
bij Bruna Balkenende aan de
Grote Krocht.

WEEKMENU
€ 21
Huisgemaakte Bouillabaisse

In het pannetje gebakken verse scholfilet

Geserveerd met gemarineerde gebakken aardappeltjes,
frisse salade & ravigottesaus


Hollandse aardbeien met vanilleijs en slagroom
Vergeet bij ons even de werkelijkheid en GENIET……
Strand 21 • Boulevard Barnaart 21 • 2041 JA Zandvoort
023-5712386 / 06-42011604 • www.strandpaviljoen21.nl

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort
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Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.
Graag tot ziens, fam. Boom
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Opening Week van de Zee
Wethouder Wilfred Tates heeft zaterdag de Week van de

Zee officieel geopend. De aftrap van tien dagen boordevol

evenementen bestond uit het bezichtigen van een op vi-

deo opgenomen gedicht van de Dichter bij Zee Ada Mol,
die wegens vakantie niet aanwezig kon zijn.

rijke criteria zoals schoon
(zwem)water, goede sani
taire voorzieningen en een
hoge mate van veiligheid.
De Blauwe Vlag is slechts
één jaar geldig: jaarlijks
wordt opnieuw aan de hand
van controles bekeken of de
stranden en jachthavens nog
aan de vereisten voldoen.
Deze huidige vlag is dus voor
de situatie van vorig jaar en
zal men opnieuw hard moe
ten werken om komend jaar
deze vlag opnieuw te mogen
voeren.

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)

Straatnaambord voor
hondje Dennis

school kunnen gaan en of
over kunnen steken?” Op
de foto is te zien dat er tij
dens de schoolpauze een
vrachtwagen onbemand
op het zebrapad en op het
niet-parkeren kruis staat! En
dat heeft circa 15 minuten
geduurd!

QualityCoast-vlag
Wethouder Wilfred Tates hijst de Quality Coast vlag

De opening in het Jutters
mu-ZEE-um werd opgeluis
terd door een dixieland band
die, na het hijsen van de on
langs in ontvangst genomen
Blauwe Vlag en QualityCoast
vlag, vanaf de Rotonde langs
een aantal al geopende eve
nementen liep, ondertussen
belangstellenden meene
mend. De Week van de Zee
wordt komende zondag af
gesloten en kent een groot
aantal, vooral culturele maar
zeker ook sportieve en kunst
zinnige evenementen.

hij de QualityCoast award
2011–2012 in Rockanje en
vrijdag in Biddinghuizen de
Blauwe Vlag 2011. “De vlag
gen zijn ons veel waard.
Onze gasten zien de vlag en
kunnen er op vertrouwen
dat het Zandvoortse strand
aan strenge kwaliteitseisen
voldoet”, aldus Tates, die
trots meldde dat door deze
beide onderscheidingen
Zandvoort zelfs is opgeno
men in de internationale
reisgids van het grootste
Duitse reisbureau Tui.

Keurmerken

Blauwe Vlag

Als wethouder van onder an
dere Toerisme en Economie
heeft Wilfred Tates afgelo
pen week twee Europese
keurmerken namens de
gemeente Zandvoort in
ontvangst mogen nemen.
Woensdag 18 mei ontving

De Blauwe Vlag is een inter
nationale onderscheiding
die jaarlijks wordt toegekend
aan stranden en jachthavens
die veilig en schoon zijn. In
de praktijk betekent dit dat
genomineerden moeten vol
doen aan een aantal belang

De QualityCoast-vlag is een
keurmerk voor een plaats die
zich inzet voor duurzaam
toerisme. Met dat oog
merk is de Kustvereniging
in 2005 een Europees pro
gramma gestart dat is ge
richt op de ontwikkeling
van een keurmerk voor
kustgemeenten, onder de
naam QualityCoast. Het
QualityCoast-programma is
bedoeld als een aanvulling
op het Blauwe Vlag, dat al
leen is gericht op stranden
en zeejachthavens. Op deze
manier moet de bezoeker
bredere informatie over de
vakantiebestemming gebo
den gaan worden. In 2006
was Zandvoort de eerste
gemeente in Europa met
de QualityCoast award.
Momenteel zijn er 15 ge
meenten en eilanden in
Europa, van Cyprus tot de
Azoren, met het duurzaam
heidskeurmerk.

ZANDVOORT SCHOON!? neemt
een loopje met afvalbakken
Vanaf deze week is het thema ZANDVOORT SCHOON!? nog prominenter aanwezig in het centrum van het dorp. In het streven om het
belang van een schone leefomgeving te benadrukken is de opvallende
ZANDVOORT SCHOON!?-kar weer van stal gehaald. Twee dagen per week maakt een medewerker hiermee te voet een ronde door druk belopen delen in het centrum. Alle afvalbakken
worden dan met een sopje schoongemaakt. Etensresten, kauwgom, sausen en ijsresten
worden van de deksels verwijderd.
Op deze manier hoopt de gemeente aan inwoners, ondernemers en bezoekers het belang
van een schone leefomgeving onder de aandacht te brengen. Voor meer informatie, suggesties of ideeën: bel de reinigingscontroleur op telefoonnummer. 023-5740100.
Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan een schoner Zandvoort.

Floris Faber heeft een hondje
met de naam Dennis. Elke
dag laat hij de hond uit in
de Zandvoortse Zuidduinen
waar een hondengebied is.
Echter vanwege het plaatsen
van een wildrooster en een
hoog hek durven niet alleen
de herten maar ook de hon
den niet meer daarover te
lopen. Floris klom in de pen
en schreef het Waternet aan
die de eigenaar is van dat
gebied. Ze bekenden eerlijk
dat ze daar niet over nage
dacht hadden en dat ze een
oplossing zouden zoeken. Tot
verbazing van Floris was bin
nen 14 dagen de oplossing
geplaatst met een aparte
‘hondvriendelijke’ ingang in
het hekwerk. Floris besloot
om deze klantvriendelijkheid
te belonen met een straat
naambordje met daar op de
tekst ‘Dennis pad’. Daarmee
is Dennis waarschijnlijk de
eerste hond in Nederland die
een straatnamenbord heeft.

Techniek helpt mee

De eerste aanhouding
dankzij Twitter is een feit.
Zondagochtend twitterde
de politie Kennemerland dat
men zocht naar een splinter
nieuwe oranje quad. Deze
was gestolen in Zandvoort.
Een twitterende wijkagent
had de tweet gezien en
zag maandag, in vrije tijd,
de quad staan en tipte zijn
collega’s die een onderzoek
instelden. De gestolen quad
stond er daadwerkelijk en

werd weggesleept. Korte tijd
later kwam een 18-jarige jon
gen aan het politiebureau om
te vragen waar zijn quad was
gebleven. Hij had de nieuwe
quad aangeschaft voor een
laag bedrag en had daarbij
ook geen papieren gekregen.
Na verhoor is de jongen aan
gehouden voor heling. De po
litie zet het onderzoek voort.

"Het blijft moeilijk"

Het zal best nog een tijd aan
blijven rommelen in het LDCgebied waar twee basisscho
len zijn gehuisvest. En na
tuurlijk begrijpen ouders dat
de verkeersafwikkeling niet
altijd optimaal kan zijn. Maar
toch was er onlangs een situ
atie die net de druppel was
die de overbekende emmer
liet overlopen en die aanlei
ding gaf tot: “Ho, dit gaat iets
te ver.” De vraag van menig
ouder is: “Tot hoelang gaat
het grote vrachtverkeer en
de lijnbus door de versmalde
Prinsesseweg, die vol staat
met allerlei bouwverkeer op
en rondom de zebrapaden
en waar vooral fietsende
schoolkinderen plus ouders
niet of nauwelijks veilig naar

Poëzieworkshop
voor kinderen

Heb jij ook altijd al een ge
dicht willen schrijven maar
wist je niet precies hoe je
dat moest doen? Kom dan
naar de poëzieworkshop in
het Zandvoorts Museum
op zaterdag 4 juni van
14.00 uur tot 16.00 uur. Het
Zandvoorts Museum orga
niseert in samenwerking
met bibliotheek Duinrand
de poëzieworkshop voor
kinderen van 8 t/m 11 jaar,
onder leiding van de
Zandvoortse dichter
Else Dudink. Kosten
per kind € 2,50 inclu
sief schriftje, pen en
limonade. Maximaal
15 kinderen dus geef
je snel op, want vol is
vol! Aanmelden kan
via: museum@zand
voort.nl of via tel. 5740280
(woensdag t/m vrijdag van
13.00 uur tot 17.00 uur).

Laatste bijeenkomst

Alzheimer Café Zandvoort
sluit het seizoen af met een
film. Onder de titel ‘Thuis’
wordt een beeld geschetst
van kleinschalig wonen. De
film, die is opgenomen in
Zeeland, laat zien hoe het
leven kan zijn in een andere
woonomgeving dan het ver
pleeghuis. Na afloop wordt
bij een hapje en een drank
je nagepraat. Woensdag
1 juni, OOK Zandvoort,
Flemingstraat 55. Inloop is
om 19.00 uur, aanvang om
19.30 uur en de bijeenkomst
duurt tot 21.30 uur.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Geldt voor alle
heren- en damesslips
Uw sloggi dealer

Zomerbloeiers voor
binnen en buiten

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Specialist voor al uw bloemwerken.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

ter waarde van € 29,-

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl
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www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97
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Woondag ABN-Amro trok veel bezoekers
Op zaterdag 21 mei was het kantoor van de ABN-Amro aan de Grote Krocht omgetoverd
in een zeer gezellig onderkomen. Samen met Van de Valk en Swart Notarissen, Greeven
Makelaardij en 38 Avenue Woondecoratie stond het bankteam klaar om adviezen over o.a.
erfrecht en samenlevingscontracten, het woningaanbod en wooninspiratie te geven.
Met deze Woondag wilde
de ABN-Amro Zandvoort
ook hun maatschappelijke
betrokkenheid bij ons dorp
tonen. Interim-directeur
Martje van der Klauw, die
al 33 jaar aan de bank ver
bonden is, en Anita Romkes
werken al 10 jaar samen in
Zandvoort en vormen, sa
men met de overige perso
neelsleden, een hecht team

dat zich zeer verbonden voelt
bij ‘hun winkel’.
“Het doel van deze dag is
mede om te laten zien wat
wij in Zandvoort als bank
doen, maar vooral laten
weten dat wij na de vele
reorganisaties van de laat
ste jaren hier zullen blijven!
Wij willen ons in ons eigen
marktgebied profileren en

meer naar de mensen toe
gaan. Vooral het meeden
ken met onze klanten heeft
onze prioriteit. Daaronder
valt onder meer het extra
vullen van de geldautoma
ten bij de grotere evenemen
ten, zoals de Zomermarkt en
Culinair Zandvoort. Het feit
dat met Pasen (vier vrije da
gen en megamooi weer) de
drie automaten leeg waren,

heeft ons zeer gefrustreerd”,
aldus Van der Klauw. Bij de
ABN-Amro bestaat de moge
lijkheid om ook binnen geld
te storten of te pinnen (geeft
velen een veiliger gevoel), en
daarnaast kunnen ouderen
die niet over een computer
beschikken er, onder begelei
ding, internetbankieren.
Voor de kinderen had men
zaterdag, behalve popcorn
en suikerspinnen, een lu
dieke actie in huis: ‘Pimp
your pig’. Onder begeleiding
van kunstenares Marianne
Rebel konden kinderen een

spaarvarken beschilderen
en beplakken met glitter
stenen onder het motto: 'af
lossingsvrij is uit, sparen is
in'. Het mooiste varken, wat
later bekend wordt gemaakt,

wint een prijs van € 25 om
alvast te beginnen aan de
eigen-huis-spaar-reis. Dat dit
initiatief zeer gewaardeerd
werd, lieten de vele tiental
len kinderen duidelijk blijken.

Kinderen zijn druk met het ‘oppimpen’ van spaarvarkens

Strandvoort De Zandvoortse strandpaviljoens

door Joop van Nes jr.

Meijer aan zee (16)

Strand 21 (21)

The Spot (23a)

Aan de voet van het Palace Hotel ligt strandrestaurant
& paviljoen Meijer aan zee, een warm ingericht paviljoen met een meer dan uitnodigend terras. Het restaurant en het paviljoen zijn twee aparte gebouwen,
waardoor Meijer aan zee zeer geschikt is voor partijen
en evenementen.

Strand 21, het paviljoen vlak voor het Center Parcs hotel,
is onlangs helemaal vernieuwd. Eigenaar Jan Paap wil
zich vooral gaan richten op families. En of die nu uit Zandvoort komen of niet, is hem eigenlijk om het even.

Aan het noordstrand bevindt zich het watersportcentrum The Spot. Een Amerikaans aandoend bedrijf dat
zich in eerste instantie concentreert op het uit laten
oefenen van de watersport. De wanden binnen in het
paviljoen zijn behangen met foto’s van wat waarschijnlijk de eerste surfers waren uit de jaren ’50.

Langs de hele voorkant van Meijer aan zee is een veranda.
U weet wel, zo eentje uit de oude cowboyfilms waar groot
moeder op een schommelstoel zit te soezen. Althans dat
beeld kwam direct bij mij op toen ik het paviljoen bekeek.
Eigenaar Kees Meijer heeft zijn vrouw de vrije hand gege
ven voor wat betreft de aankleding van Meijer aan zee en
dat is te merken. Een fraai interieur met crème en rood/
bruine accenten zorgen voor een warme uitstraling. Een
Chesterfield bankstel staat rondom de open haard in de
hoek. Dit seizoen is een deel van het terras gemoderni
seerd en voorzien van loungebanken van steigerhout met
daarop prachtige bekleding en zeer fraaie en comfortabele
kussens. Zeer uitnodigend om een hele dag lekker te han
gen en te genieten van al het goede van de aarde.

“Wij willen ons profileren als een ouderwetse fami
liestrandtent waar ook kinderen meer dan welkom zijn
en waar we eigenlijk geen beperkingen willen instellen”,
zegt de Zandvoorter. Als je dan rondom het paviljoen kijkt
vallen direct de speelattributen voor de kleinsten op. Een
glijbaantje, een molentje, een huisje en dat soort dingen
zijn ruimschots voorhanden. Het paviljoen heeft dan ook
een warme en gezellige maar ook luxe uitstraling.
Aan de zuidkant van het hoofdgebouw heeft Strand 21
een aparte ruimte voor feesten en partijen. Die ruimte
kan maximaal 120 couverts herbergen en is op een toilet
tengroep na, die in het hoofdpaviljoen is gelegen, volledig
selfsupporting. “Volgend jaar komt daar ook een toiletten
groep”, meldt Paap. Voor feesten en partijen levert Strand
21 maatwerk. Zo goed als al uw wensen kunnen worden
ingevuld.

Wie dus naar The Spot gaat, gaat sporten. Als men dan,
moe van alles, even de inwendige mens wil versterken
is die mogelijkheid aanwezig. Met onder andere diverse
vegetarische en biologische gerechten op de menukaart,
die qua lay-out en gevarieerdheid boven menig ‘normaal’
restaurant uitsteekt, is er een ruime keuze.
Ook zijn er mogelijkheden om in combinatie met sport
en spel een feest te organiseren voor maximaal 500 per
sonen. Vraagt u naar de mogelijkheden. Tevens beschikt
The Spot over een trainings- en vergaderfaciliteit voor
bedrijven en instellingen.

Als u een feest(je) wilt organiseren bent u bij Meijer aan
zee absoluut aan het goede adres. Meijer aan zee kan
partijen aan tot circa 1.500 personen en, in overleg, kan
zo goed als alles.

Strand 21 wil zich ook profileren op seizoensgebonden vis
gerechten. Op dit moment staan er maar liefst 14 op de zeer
uitgebreide menukaart. Maar ook de vleesliefhebber vindt
zeker iets van zijn gading bij Strand 21.

Bij The Spot is een kitesurf- en een golfsurfschool geves
tigd met mogelijkheden voor zowel de beginner als voor
de gevorderde en ook het ‘stand up paddle’ is er mogelijk.
Iedere woensdagavond in het seizoen zijn er activiteiten
voor de ‘locals’ oftewel Zandvoorters. The Spot heeft ook
grote ervaring met het organiseren van de veel geboekte
‘surfcamps’ voor kids.

Meijer aan zee, strandpaviljoen 16, tel. 5713310.
Web: www.meijeraanzee.nl

Strand 21, strandpaviljoen 21, tel. 5712386.
Web: www.strandpaviljoen21.nl (nog niet volledig functioneel)

The Spot, strandpaviljoen 23a, tel. 5717600.
Web: www.gotothespot.com
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Op zoek naar
een bedrijfspand?
Kijk op
www.zandvoortinbedrijf.nl

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

Zandvoortse

Courant
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Voorjaarsmarkt: niet zonnig, wel drukbezocht
Afgelopen zondag was het centrum van Zandvoort weer
vol met bezoekers voor de inmiddels traditionele Voorjaarsmarkt. Het waaide weliswaar hard en in de middag
dreven zware wolkenpartijen over Zandvoort, maar de regen bleef gelukkig weg en af en toe kwam zelfs een flauw
zonnetje door. Wellicht was het daarom wel extra druk in
het centrum, want op het strand was het een stuk rustiger.

Ook veel lokale ondernemers hebben een kraam

De bekende kleurige markt
kramen werden ook op de
Prinsesseweg weer druk
bezocht en er was van al
les te doen. Draaimolens,
doelschieten en een gezel
lige drumband die rondliep.
Ook culinair was er veel
aanbod zodat jong en oud
het aan niets ontbrak. Op
het Raadhuisplein was er
constant actie te beleven
met vele optredens van ar
tiesten. In de winkelstraten
was er soms filevorming
van de winkelende bezoe
kers, zo druk was het.
Duidelijk positief was de
deelname van vele Zand

voortse ondernemers die
met een kraam voor hun
zaak extra de aandacht
vroegen. Met overvolle
terrassen werd bewezen
dat de markt nog steeds
meer bezoekers van bui
ten Zandvoort trekt na de
intensieve reclamecam
pagnes van de VVV en
Zandvoortpromotie in de
regio. Zeker voor de actieve
ondernemers en markt
kraamhouders was het
belangrijk dat het vooral
droog bleef. In ieder geval
werd het een drukbezoch
te Voorjaarsmarkt die voor
ouders en kinderen veel ple
zier heeft kunnen zorgen.

Enquête onder Zandvoortse huurders
van woonstichting De Key
De Woonbond, de landelijke organisatie van huurders, is

groep wordt geformeerd, die
specifieke regionale proble
men oppakt en zich actief be
zighoudt met het opzetten
en begeleiden van bewoners
commissies in Zandvoort.

gen onlangs een schriftelijke
enquête van de Woonbond.
In de enquête worden onder
andere vragen gesteld over
de kwaliteit van de woning
en de onderhoudstoestand,
maar ook over de dienstver
lening van De Key in het al
gemeen en specifiek op het
gebied van afhandeling van
reparatieverzoeken en de
manier waarop renovatiepro
jecten of groot onderhoud
door de verhuurder worden
afgehandeld.

Alle ruim 2.600 huurders van
De Key in Zandvoort ontvin

De enquête moet ook dui
delijk maken of men zitting

een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van een ver-

tegenwoordiging van Zandvoortse huurders van De Key.
Aanleiding hiervoor is de opheffing van de Zandvoortse
Vereniging van Huurders (ZVH) tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering, nadat De Key de samenwerkingsovereenkomst met het ZVH had opgezegd.
Opdrachtgever is Arcade,
de overkoepende huurders
organisatie van huurders
van woonstichting De Key.
Arcade wil onderzoeken of er
voldoende animo binnen de
huurders is om in Zandvoort
een dependance op te zetten.
Het idee is dat er een werk

wil nemen in het bestuur
van Arcade, de werkgroep of
in een bewonerscommissie.
Het onderzoek stelt Arcade
in staat om beter onder
bouwd in overleg te treden
met De Key Zandvoort. Meer
dan 400 huurders hebben
inmiddels de enquete inge
vuld. Dat is een respons van
16% en dat geeft een goede
basis voor een representatief
onderzoek. De resultaten van
het onderzoek zullen op 30
mei door de Woonbond en
Arcade aan de bewoners
worden gepresenteerd in het
Louis Davids Carré.

Voedselbank dankbaar voor gulle giften bij Vomar
Afgelopen zaterdag was een team van de Voedselbank
Haarlem en omstreken actief bij de Vomar supermarkt in

Zandvoort-Noord. Een enthousiaste ploeg was in en vóór
de supermarkt aanwezig om de bezoekers te verzoeken

Voedselbank tijdens haar
acties in de supermarkten
en er wordt zorgvuldig voor
gezorgd dat het goed te

recht komt. Afgelopen jaar
werden met de acties ruim
1400 kratten levensmidde
len opgehaald.

iets voor de Voedselbank af te staan. Daar werd veel en po-

vensmiddelen door de vele
vrijwilligers ingepakt voor
noodlijdende gezinnen in
Haarlem en omstreken –
waaronder Zandvoort - die
onder de armoedegrens le
ven. Een groot deel van deze
producten ontvangt de

Het Gasthuisplein zal op 10 juni aanstaande het decor

vormen voor een nieuw evenement in Zandvoort: Zing in

Zandvoort! De meeste Zandvoortse koren zullen hun medewerking verlenen aan het ‘meezingspektakel’. Want het
is de opzet dat u mee gaat zingen.
Het is de bedoeling dat het
plein vol komt met Zand
voorters, en uiteraard hun
gasten, om samen en uit
volle borst mee te gaan zin
gen op zeer bekende, voor
namelijk Nederlandstalige
liedjes. Vanaf 19.30 uur staat
er een optreden van de be
kende Jordanese zangeres
Ans Tuyn, die al regelmatig
in de muziektent op het
Raadhuisplein heeft opge
treden, op het programma
waarna rond 20.30 uur de
samenzang een aanvang zal
nemen.
Onder het motto ‘Alle Zand
voorters, groot en klein, oud
en jong, zing met ons mee,
en als je niet kan zingen, kom
toch en neurie dan voor twee’,
wordt iedereen uitgenodigd
om aan dit geweldige feest

deel te nemen. Medewerking
aan dit zangevenement
wordt verleend door het
ANBO-koor Voor Anker,
The Beach Pop Singers, het
Gemengd Zandvoorts Koper
Ensemble, Musical All In, het
Zandvoorts Vrouwenkoor en
het Zandvoorts Mannenkoor.
Telkens zal van ieder koor een
wisselende afvaardiging
vanaf het podium ‘voorzin
gen’, waarna het publiek ge
vraagd wordt om volop mee
te gaan doen. De teksten
van de liedjes worden door
middel van een boekje aan
u uitgedeeld.
Het idee is dat dit evene
ment, dat mogelijk wordt ge
maakt door Holland Casino
en de Zandvoortse Courant,
een jaarlijks terugkerend ka
rakter gaat krijgen.

De Key blijft gedeeltelijk
ontwikkelen in Zandvoort
Volgens welingelichte bronnen heeft woonstichting De
Key een tweetal weken geleden besloten om de projecten
‘Sophiaweg’ en ‘Groene Flat’ te blijven ontwikkelen. De
projecten Corodex/BMZ en Colpitt, die De Key eveneens

zou gaan ontwikkelen, worden afgestoten. Over de ont-

wikkeling van de ‘oude’ Gereformeerde kerk aan de Emmaweg, waar nu De School in is gehuisvest, wordt later een
beslissing genomen.

sitief op gereageerd.

In een paar uur tijd waren
al vele kratten met produc
ten gevuld. Toch merkt ook
de voedselbank dat het een
moeilijker tijd is geworden.
Elke week worden er voed
selpakketten met groente,
brood en lang houdbare le

Nieuw spektakel
op het Gasthuisplein

Vrijwilligers zijn druk in de weer bij de Vomar

De ontwikkelingen rondom
De Key vloeien voort uit de
economische crisis van de
afgelopen maanden die er
behoorlijk ‘ingehakt’ heb
ben. De Key heeft met de ge
meente prestatieafspraken
lopen en die moeten, zoals de
Zandvoortse Courant al eer

der meldde, binnenkort weer
herzien worden. Het college
heeft expliciet gevraagd hoe
de toekomst voor de diverse
projecten eruit ziet. Toen
meldde De Key dat ze bin
nenkort met meer gegevens
naar buiten zouden komen
en dat is nu dus gebeurd.
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Huisartsenpraktijk KONINGINNEWEG

Bekendmaking

H.A. Scipio Blüme, huisarts
PRAKTIJK INFORMATIE

Per ingang van heden hebben wij een nieuwe telefooncentrale.

Nieuwe beleidsregels en algemene regels keur
Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 10 mei 2011 nieuwe
beleidsregels en algemene regels Keur vastgesteld. Daarnaast hebben dijkgraaf en hoogheemraden op
10 mei 2011 een partiële herziening van de beleidsregels en algemene regels Keur in ontwerp vastgesteld.
De nieuwe beleidsregels en algemene regels vervangen vanaf 27 mei 2011 de in 2009 vastgestelde
beleidsregels en algemene regels.

TELEFOON: 023-57 120 58

Ter inzage
De in ontwerp vastgestelde partiële herziening ligt van 27 mei 2011 tot en met 8 juli 2011 ter inzage in het
kantoor van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden en op de gemeentehuizen
binnen het beheersgebied van Rijnland. U kunt de beleidsregels en algemene regels ook inzien via internet:
www.rijnland.net/actueel/bekendmakingen.

VOOR SPOED: KIES 1

Zienswijze
In de periode van 27 mei 2011 tot en met 8 juli 2011 kan eenieder zijn zienswijzen op het ontwerp van
de partiële wijziging inbrengen. Deze zienswijzen kunnen worden schriftelijk worden ingediend ter attentie
van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156,
2300 AD Leiden.
Meer informatie?
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij de heer E.J. van Huijssteeden, (071) 306 34 57,
en de heer J.K. Biesma, (071) 306 33 95 of via e-mail keur@rijnland.net.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

Keuzemenu:

Voor herhalingsrecepten : kies 2
Voor contact met assistente : kies 3

HET OUDE SPOEDNUMMER IS KOMEN TE VERVALLEN!
Per ingang van 1/6 2011 INLOOPSPREEKUUR, zonder afspraak,
tussen 8.00 - 8.30 uur,
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag,
voor korte, acute vragen.
Donderdag avondspreekuur op afspraak

Leiden, 16 mei 2011

Droge voeten, schoon water

Het Nederlandse

+ Rode Kruis

Oproeping

voor de algemene ledenvergadering van
Vereniging Afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis

Bekendmaking
Watervergunning
Nr. V.52076
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft
op 16 mei 2011 een vergunning verleend aan
Stichting Waternet voor het plaatsen en hebben
van een damhert werend hekwerk in de kern- en
beschermingszone van de primaire waterkering
(zeewering) nabij het rijwielpad ter hoogte van
de Brederodestraat te Zandvoort.
De stukken liggen tot en met 29 juni 2011 ter inzage
in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1
in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u
een afspraak maken: 071-3063451.
Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden
van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156,
2300 AD Leiden. Na het indienen van een
bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.

Droge voeten, schoon water
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Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift,
de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige
voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage
(sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302,
2500 EH Den Haag.
Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal
worden verzocht bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor informatie over de vergunning kunt u
contact opnemen met de heer Th. van Urk van
de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening,
telefoon 071-3063489.
Leiden, 16 mei 2011

Hierbij nodigen wij de leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van
de Vereniging Afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis die zal worden gehouden
op zaterdag 4 juni 2011 om 15.00 uur in het Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14
te Zandvoort
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de notulen van de algemene vergadering van 19 februari 2011
3. Besluit over het fusievoorstel met de vereniging “Het Nederlandse Rode Kruis”,
statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.
4. Rondvraag en sluiting
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vijf dagen vóór de vergadering
tot en met de dag van de vergadering voor de leden ter inzage op het adres:
Nicolaas Beetslaan 14 te Zandvoort
Namens het Bestuur
H. Wiedijk, voorzitter
Mevr. L.P. Reijmers, secretaris
Om het besluit zoals genoemd in agendapunt 3 te nemen moet op deze vergadering
tenminste tweederde van het aantal leden uit Zandvoort aanwezig zijn. Mocht dit quotum
niet gehaald worden, dan zal op zaterdag18 juni 2011 een tweede besluitvormende
vergadering worden gehouden. Voor deze tweede vergadering geldt geen restrictie
betreffende het aantal aanwezige leden.

C U L T U UR
Sporen uit het verleden

genhandig verbouwd tot een ‘Art House’ met bijzon-

dere details in de sfeer van haar bekende kunstwerken.

De gebrandschilderde afbeelding in het glas-in-loodraam van deze week heeft

Dat wordt op 28 en 29 mei aanstaande feestelijk gevierd

niets met een Zandvoortse schildering te maken. Het is aangebracht in een zijraam

met een openingsexpositie van schilderijen, sculpturen

van een woonkamer aan de boulevard en vormt met de kust een mooi geheel.

De spreuk onder het VOC
schip luidt: ‘Hoe we zeilen
of laveren, is God met ons
wat kan ons deren’. De
tekst heeft een overeen
komst met de tekst van
het oude glas-in-loodraam
in het raadhuis, alleen is
de spreuk daar langer en

is in het oud-Hollands ge
schreven.
Het gebrandschilderde raam
van het pinkschip, of pink is
waarschijnlijk geplaatst door
een zeeman van de grote
vaart die destijds in het huis
heeft gewoond. Waarom zijn
keus op deze afbeelding viel
is onbekend. Wel is de maker

van het raam bekend
want onderaan de
spreuk staat de naam
van het beroemde
atelier Bogtman met
als detail het mees
terteken ‘CB’. Zowel
Cornelis Bogtman als zijn
oudste dochter Catharina
Margaretha gebruikten dat
meesterteken. De bruine ra

en een high tea.

zeilen zijn in de afbeelding
fraai geschilderd en tonen
dat het pinkschip voor de
wind gaat.

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

Kathedrale Koor bij Classic Concerts
Komende zondag is de Protestantse kerk aan het Kerkplein het decor van een groots
koorconcert. Het Kathedrale Koor van de sint Bavo basiliek, bestaande uit het mannenkoor, het jongenskoor, de meisjescantorij en Capella Puellarum, gaat een groot aantal
liederen uitvoeren. Het geheel staat onder leiding van dirigent Fons Ziekman en Sanne Nieuwenhuijsen. Ton van Eck begeleidt het geheel op de vleugel en het beroemde
Knipscheerorgel.

Het meisjeskoor Capella Puellarum

Alle deelkoren van het
Muziekinstituut vormen
samen het Kathedrale Koor,
dat ruim 100 personen
groot is. Het Kathedrale
Koor zingt gemiddeld een
keer per maand en met de
grote feesten als Kerstmis,
Pasen en Pinksteren. Ook bij
belangrijke vieringen van

het bisdom en grote concer
ten wordt dit koor in volle
omvang ingezet. Het reper
toire van het koor is breed
en eeuwen van kerkmuziek
zijn er in vertegenwoordigd.
Vooral grote werken met or
gel worden graag ten gehore
gebracht, zoals missen van
Vierne en Widor, werken van

Opening Art House
& Sculpture Garden
Het atelier van Donna Corbani is afgelopen winter ei-

VOC schip

tekst en foto Nel Kerkman
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Andriessen en Strategier en
uiteraard van Jan Valkestijn,
die Magister Cantus van het
Muziekinstituut is geweest,
en die veel werken voor het
Kathedrale Koor heeft ge
componeerd.
Zonder de anderen te kort
te doen, lichten we hier het

Capella Puellarum er even
uit. Deze groep van onge
veer 12 geselecteerde seni
oren meisjes zien het als
een uitdaging om ingewik
kelde, maar mooie werken
te zingen van onder andere
Britten, Boyce en Barratt. De
meisjes die aan de Capella
verbonden zijn hebben al
een flinke staat van dienst
binnen het Muziekinstituut
en kunnen de wat ingewik
kelder werken dus heel goed
aan. Naast het regelmatig
verzorgen van de Hoogmis
in de Kathedraal, zingt de
Capella ook op uitnodiging
bij meer wereldlijke gele
genheden, zoals concerten.
Naast liturgisch repertoire
heeft deze groep ook het
nodige profane werk te bie
den, zoals onder andere een
bewerking van het bekende
‘Hallelujah’ van Leonard
Cohen waar Lisa Lois de X
Factor mee gewonnen heeft.
Het concert in de Protes
tantse kerk begint om 15.00
uur en de kerk gaat om
14.30 uur open. De entree
bedraagt € 5.

Als extraatje ontvangt elke
bezoeker een gesigneerd
Corbani Magazine en maakt
kans op een unieke zeef
druk. Op dit moment werkt
Corbani aan haar nieuwste
schilderij. Met het oog op
de Week van de Zee maakt
zij een romantisch strandta
fereel in haar bekende stijl

maar met nieuwe technie
ken die het schilderij veel
kracht en verbeelding geven.
Het nieuwe expositie-atelier
sluit prachtig aan bij haar
kunstwerken en is te bewon
deren van 12.00 tot 18.00 uur
aan de van Speijkstraat 104.
Meer informatie vindt u op
www.corbani.com.

Ter gelegenheid van de blauwe vlag, die Zandvoort alweer
voor de 16e keer heeft mogen ontvangen, heeft Dichter
bij Zee Ada Mol het onderstaande gedicht gemaakt:

De blauwe vlag
Bij uitstek een plek
om te recreëren
Zandvoort aan zee.
Zij meet zich internationaal
met duurzaam ondernemen
haar vlag staat symbool
voor een schoon en veilig
leefmilieu
zodat men zorgeloos
genieten kan
op land en in zee.
De ongereptheid, haar natuur
vormt een luchtig schouwspel
met daar tussenin de oude dorpskern
waar cultuur haar houvast vindt.
Voortdurend zoekt ze
naar vernieuwing en
verhoogt de kwaliteit
statig wappert de erkenning
jaarlijks in de wind.
Bij uitstek een plek
om te recreëren
Zandvoort aan zee.

Dichter bij Zee
Ada Mol, 21 mei 2011
11

Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand mei voor Pashouders:

Asperge schotel

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Smaaq Graskaas
Niet de eerste,
wel de lekkerste
Heel kilo € 9,90

100 gram € 1,25

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

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

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

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

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u dat we een
nieuwe collectie klokken
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand mei:
10% korting op grastapijt
(Vouw)gordijnen
Tapijt
Vitrages
Vinyl
Luxaflex
Laminaat
Zonwering
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

10% korting op onze nieuwe collectie
voor pashouders
Haltestraat 17 B, T 023-5730240

www.blitzkickers.nl

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Vrijdag 27- tot en
met zondag 29 mei

“Mollie aan zee” visspecialiteiten!
Wij serveren dan heerlijke visgerechten,
voor pashouders 10% korting op deze gerechten.
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor Pashouders:
Gratis koffie naar keuze
na een hoofdgerecht
Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor
Pashouders:
10% korting
op de gehele collectie!
Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

Aanbieding voor
de maand juni:
Voor Pashouders
zonnebril op sterkte
vanaf € 89,-

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
Zandkorrel plaatsen.
n
ee
is
Reken zelf uw voordeel
at
gr
ig
al
nm
ee
ortPas kunt u
Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
r
aa
m
el
rr
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nd
Za
de
volgen
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

APK

levering en plaatsing alle glassoorten.

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Tuincentrum
Van Stolbergweg 1
2042 NW Betonvoort

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

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

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Voor een goede en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid.
06-46098919
www.massagebijrosa.nl
.........................................................
Racket bespannen?
Dietrich Spanservice
Tel. 06-53618845
Oosterparkstraat 31,
Zandvoort
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*, reumati
sche voet*, schimmeldiag
nostieken nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorg
verzekering)
.........................................................

Pedicure Salon Henny
voor een goede
voetbehandeling.
Komt ook bij u thuis!
Van Speijkstraat 23,
tel. 5734944, 06-50203097
of 06-31931940
.........................................................

Groots assortiment
zomerplanten

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

ZANDKORRELS

Tevens door u in te vullen:

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

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

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot nagel
styliste begint met de gratis
introductie avond bij A.B.
Nails in Haarlem. Schrijf
je in via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Te koop:
roomwit gestreept
zonnescherm, in zeer
goede staat, zeer goede
kwaliteit, 2.40m breed,
€ 85,-. Tel. 5716883
.........................................................
Inzicht en advies m.b.t.
al uw levensvragen met
behulp van Tarotreading.
Tel. 06-14272862
.........................................................
Pedicurepraktijk
van Wil van Looy-Boon is
per 1 juni verhuisd naar
Corn. Slegersstraat 13d (in
LDC complex). Tel. 5716883
.........................................................
L. Paap Medische hulpmiddelen, 06-51815360.
o.a.: toilettrainer,
stoelzitje, badzitje,
pulman verbandschoenen,
sokken voor de diabetes
voet (perfeet socks),
HIPS (heupbescherming)
.........................................................
Verkoper gezocht
Bij Drankenhandel
goedkoopdrank.nl
Info: 023-5738777
.........................................................
Bijbel, Jeremia 17:14:
"Genees mij, Heere, en
ik zal genezen worden.
Verlos mij, en ik zal
verlost worden. Want u
bent mijn lofzang." Info:
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
5 paar damesschoenen
mt40, izgst.: € 2,50 p.p.;
1 damesblazer mt48,
nw: € 8,50;
3 herenpantalons, zw,
mt52, izgst. € 5,-;
1 paar heren zomerschoenen,
zw, mt42, nw: € 8,50;
1 herenjack mt54, nw: € 8,50.
Tel. 5713509
.........................................................
Te huur gevraagd
van particulier of bedrijf:
ruimte met toilet, ca. 50m2,
voor dagelijks gebruik.
Tel. 5712215
of gmvm@casema.nl
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Dorpsgenoten

Yoga voor
(ex)kankerpatiënten
foto en tekst Nel Kerkman

Sjaak Verwijs
Deze week een interview met dorpsgenoot ds. mr. J.W.
Verwijs (Sjaak). Per 1 juli aanstaande zet hij een nieuwe

stap in zijn leven. Samen met zijn gezin vertrekt Sjaak Ver-

wijs, sinds 2000 predikant van de Protestantse gemeente
in Zandvoort, richting Utrecht. Maar voor zijn vertrek heb
ik nog een gezellig en informatief gesprek met hem over
Zandvoort en zijn nieuwe baan als directeur bij de Bond
van Nederlandse Predikanten (BNP).

Geboren en getogen in Rotterdam heeft Sjaak Verwijs (1957)
in deze stad ook zijn lagere school en middelbaar onder
wijs afgerond en begon hij aan de studie theolo
gie in Utrecht. Hij maakte deze studie niet
af en koos vervolgens voor de studie
Nederlands Recht waarna hij als jurist
werkzaam was bij de Rotterdamse
Aannemersvereniging en SRK
Rechtsbijstand in Zoetermeer.
Ondanks zijn studiekeus voor
rechten, bleef zijn interesse
naar de theologie hem trek
ken. Sjaak besloot om alsnog
zijn studie af te maken. In 2000
aanvaardde hij de baan als pre
dikant in Zandvoort.

Zandvoorters niet altijd even gemakkelijk zijn, konden Sjaak
en zijn vrouw Willy zich goed vinden in de Zandvoortse
samenleving. Samen zijn zij mede-aanstichters van de
Oecumenische Taizé diensten in Zandvoort die nu al weer
vier jaar bestaan en een groep mensen aanspreken. Met
hun dochters Jasmijn en Paulien bezochten ze tijdens en
kele vakanties het bedevaartplaatsje Taizé in Frankrijk. De
dochters zijn in de afgelopen meivakantie een week met
een jongerengroep daarnaar toe geweest. En natuurlijk is
er een vervolg bij de Taizébijeenkomsten in Utrecht.

Hobby’s

In zijn werkkamer in het zomerhuis waar
Sjaak zijn gasten ontvangt is er een wand
die tot de nok toe gevuld is met boe
ken, dat wordt straks een klus met
verhuizen! Buiten de vele (studie)
boeken staat er een harmonium
in de kamer want Sjaak is van
jongs af aan actief in kerken
werk en kerkmuziek. Muziek
maken met (kerk)orgel, pi
ano of in koor is zijn grootste
hobby en hij heeft zelfs in
Zandvoort pianolessen ge
volgd. Aan de wand hangen
medailles van de Circuitrun. “Ik
Wat was het mooiste
ben niet een echte hardloper dus
moest ik flink trainen voor deze loop.
van je vak?
“Voorgaan in de diensten vind ik het
Het is ontzettend leuk om mee te doen
mooiste. Je komt dan in aanraking met een
en vooral het dorp met al de mensen die je
Sjaak Verwijs
grote groep gemeenteleden. In de kerkdiensten
aanmoedigen, dat is hartverwarmend. Daarbij
met elkaar zingen, samen luisteren naar het Woord van God, loop ik vaak even op het strand, dat zal ik zeker gaan mis
samen bidden, dat is bijzonder. Vooral in de zomer met de sen”, weet hij.
vele badgasten verwelkom ik de mensen in hun eigen taal.
Het absolute hoogtepunt was de Jazz at the Church op het Afscheid
Raadhuisplein in 2004 waar ik samen met pastor Dick Duijves De nieuwe loopbaan van Sjaak is met zijn ervaringen als
de dienst verzorgde met beschilderde stola’s om die gemaakt jurist en predikant een goede combinatie. Mede door zijn, in
zijn door Marianne Rebel. Dat was een geweldige belevenis Zandvoort behaalde, masterspecialisatie Kerkrecht gaf dit
die ik niet snel zal vergeten. Natuurlijk zijn er mooie en minder bij zijn sollicitatie de doorslag. “Het lijkt me een geweldige
mooie kanten aan het vak maar dat weet je van tevoren en uitdaging en ik heb er reuze zin in”, zegt Sjaak enthousiast
daar kies je voor”, aldus Sjaak. Mede door zijn inzet en bevlo over zijn nieuwe functie. Over zijn naderend afscheid zegt
gen vrijwilligers zijn er meer jongeren naar de kerk gekomen. hij: “Natuurlijk neem ik met gemengde gevoelens afscheid.
De speciale jeugdmusicals tijdens Kerst en Pasen, waarin hij Ik heb met een groot aantal mensen een band opgebouwd
zelf een paar keer meespeelde, en de Praisediensten met zowel in goede als in moeilijke periodes.” Na ons gesprek
jongeren trekken weer een bepaalde groep naar de kerk. Ook neem ik in ieder geval afscheid van dit sympathieke ge
de Oecumene in Zandvoort staat stevig in zijn schoenen met zin en wens hun heel veel succes in hun nieuwe levens
fase. Op 5 juni is er een afscheidsdienst om 14.30 uur in de
een actieve Lokale Raad van Kerken.
Protestantse kerk aan het Kerkplein. Voor degene die het
gezin Verwijs persoonlijk de hand wil schudden is er na
Taizé
Zoals gezegd is het pastoraat een apart vak en hoewel afloop van de dienst gelegenheid voor.

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Speciaal voor deze groep geeft docent Astrid Van der Hoed

in samenwerking met OOK Zandvoort en het cursusbureau
Pluspunt, 5 yogalessen van 20 juni t/m 18 juli. Docente Van
der Hoed is gespecialiseerd in yoga voor (ex)kankerpatiën-

ten. De lessen worden afgestemd op de mogelijkheden
van de deelnemer.

Juist als je ziek bent (geweest)
is het fijn om positief met je
lichaam bezig te zijn. Deze
yogalessen zijn op maandag
ochtend van 10.30 tot 11.30
uur in het gebouw van OOK
Zandvoort Flemingstraat 55.
De kosten zijn € 20, de eerste

les op 20 juni is gratis. Na af
loop is er thee en kan er nog
even nagepraat worden. Er
zijn yogamatten en kussens
aanwezig. Advies: draag tij
dens de les gemakkelijk zit
tende kleding. Graag vooraf
aanmelden via tel. 5740330.

Koken zonder pakjes
Voormalig dorpsgenote Annette ter Heijden heeft samen
met haar partner Henk Schipper een bijzonder leuk en infor-

matief kookboek geschreven met de titel ‘Koken zonder pakjes’. Op verzoek van de ANBO Zandvoort geeft zij donderdag
9 juni een lezing over het onderwerp ‘goede voeding’.

Annette ter Heijden

Naast een uitgebreid ken
nisdeel, waarin o.a. vele vra
gen over melk, vitamine D,
groente en fruit en goede vis
en vlees worden beantwoord,
bevat het boek zestig sei
zoensrecepten die per maand
zijn gerubriceerd.
De interesse van Ter Heijden
voor goede voeding komt
voort uit haar historie als
topsporter: zij is kunstzwem
mer geweest. Destijds merk
te zij dat je door voeding niet
alleen de prestatie maar ook
het gedrag kunt beïnvloeden.
Een zeer actueel onderwerp,
gelet op de onlangs versche
nen publicaties over kinderen
met bijvoorbeeld ADHD die
met een uitgebalanceerd
dieet geen medicijnen meer
hoeven te gebruiken.

“Als afgestudeerd orthomole
culair therapeut ben ik dage
lijks in gesprek met mensen
over de theorie van voeding,
waarbij de natuur zelf duide
lijke aanwijzingen geeft waar
bepaalde voedingsmiddelen
voor bedoeld zijn. Het kook
kennisboek is ontstaan op
verzoek van onze klanten
en cursisten, waarbij vooral
de vraag om goede, simpele
en lekkere recepten steeds
groter werd. 'Koken Zonder
Pakjes' is een kookboek voor
iedereen die op zoek is naar
gezondheidsverbetering mid
dels voedzame en smakelijke
gerechten”, aldus Annette.
Het boek is alleen online te
bestellen via www.kokenzon
derpakjes.nl.
Donderdag 9 juni geeft Ter
Heijden een lezing (en kleine
hapjes om te proeven) in het
Jeugdhuis van de Protestantse
Kerk aan het Kerkplein. De
toegang is voor alle 50-plus
sers, dus ook voor niet-leden.
De zaal is open om 14.00 uur,
aanvang 14.30 uur. Reserveren
is aan te raden: tel. 5712215 of
e-mail: gmvm&casema.nl. Er
wordt een kleine bijdrage ge
vraagd van € 2 per persoon.
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Filmrecensie
Regelmatig recenseert Martijn van Veen, filmrecensent voor de
website FOK!, de films die in de bioscoop van Circus Zandvoort
worden vertoond. Deze week:

Pirates of the Caribbean:
On Stranger Tides
Kapitein Jack Spar
row is terug! Dit
keer gaat hij sa
men met de angst
aanjagende kapi
tein Blackbeard
en de mysterieuze
Angelica op zoek
naar de ‘Fountain
of Youth’. Helaas
zonder Keira Kneight
ley en Orlando Bloom, die niet wilden tekenen voor deel
vier. De nieuwe personages kunnen helaas die leegte niet
opvullen. Wel levert Johnny Depp wederom een uitstekende
acteerprestatie en zijn de 3D-beelden indrukwekkend. Pirates
4 mist alleen de magie van de vorige drie delen.

Cijfer: 6,5
Reacties? www.twitter.com/Martijnvanveen

Peaceful Radio in teken
van 25-jarig Platenlabel
Zondag 22 mei was in het 725e programma van Peaceful

Radio aandacht voor het Haarlemse platenlabel Oreade
Music dat toen exact 25 jaar bestond. Peaceful Radio wordt

iedere zondag tussen 21.00 en 23.00 uur uitgezonden bij
de lokale omroepen van Zandvoort (ZFM) en Bloemendaal
(AB Radio).

Peaceful Radio is een NewAge muziekprogramma.
Kenmerkend voor deze mu
ziekstroming is rustgeven
de instrumentale muziek
waar op gemediteerd kan
worden. Minder bekend is
dat er ook een ritmische
stroming is, waar men
graag op danst of waar het
fijn is om bij te werken.
Oreade Music (www.ore
ade.com), al vele jaren ge
huisvest in Zuid-Kenn e
merland en het grootste
New-Age label van Neder
16

land, levert voor een be
langrijk deel de muziek
voor Peaceful Radio aan.
Een goede reden voor de
makers van Peaceful Radio
om Oreade Music te eren
met een twee uur durend
radioprogramma met al
leen muziek van hun label.
In Zandvoort wordt het
programma gemaakt door
Benno Veugen, tevens be
stuurslid van ZFM. Behalve
op zondagavond is het pro
gramma 6 weken lang te
rug te luisteren via de web
site www.peacefulradio.eu.

Vooral op vrijdag
een paar buien
De lente van 2011 wordt de droogste en zonnigste ooit.
Dat kan nu al worden vastgesteld. Het KNMI in de Bilt

komt hier officieel pas begin juni mee naar buiten, maar
u als lezer weet het dus nu al.
Voor de goede orde: de weer
kundige lente beslaat de
maanden maart, april en
mei. In 1976 was het alleen
nog droger in het land en
ook in 1996 was het zowat
recorddroog in het zuiden van
Kennemerland.
De komende dagen wordt
het juist wat wisselvalliger,
maar op de woensdag was
het nog prima toeven in
West-Nederland bij een vrij
zuidelijke wind en opnieuw
veel zon. Het werd ruim 20
graden. Donderdag is een
wat onzekere dag wat be
treft de buienkansen en
het temperatuurbeeld. Een
depressie probeert dan de
Noordzeeregionen te berei
ken en in het kielzog van deze
kleine cycloon komen ook
buiengebieden mee, maar
in hoeverre deze ook al onze
gebieden weten aan te doen?
De timing van de eventuele
buien voor Zandvoort is ook
van belang voor de tempera
tuur donderdagmiddag.
Vrijwel zeker is dat het ten
oosten van ons zomers
warm wordt met vooral bo
ven Duitsland 25-28 graden.
Waarschijnlijk komt hier de
temperatuur nog wel op een
graad of 20 uit en later op de
dag neemt de kans op enkele

Do.

buien toe en anders is dat wel
op vrijdag het geval.
Het vervolg is ook enigszins
onzeker. De twee belang
rijkste weermodellen geven
voortdurend andere uitkom
sten aan. Het Amerikaanse
mikt op aanhoudend (lichte)
wisselvalligheid in het week
end, terwijl de Europese vari
ant zinspeelt op een door de
bank genomen droger plaat
je. Zelf houd ik het op een
licht doorstroomd scenario
met meestentijds droog weer
en (uiteraard) regelmatig zon,
maar nog steeds de kans ook
op die bui of wat lichte regen,
vooral begin nieuwe week.
De temperatuur blijft voorlo
pig rond die 17-18 graden zit
ten. Begin juni zou het weer
warmer kunnen worden. Of
we dan gaan overschakelen
naar prachtig zomers weer
voor langere tijd zoals in juni
2000 is zeer onzeker. We zou
den ook een onstabiele war
me fase kunnen gaan krijgen
met regelmatig wat onweer
op het pleit.
Meer weer voor de lange ter
mijn op www.weerprimeur.
nl, of via de weerlijn op 09001234554.
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
Max

20

15

17

17-18

Min

11

11

10

10

Zon

5 uur

4 uur

4,5 uur

8,5 uur

50%

75%

25%

20%

zzw. 4

zw.4

zw. 4

wzw. 4

Neerslag
Wind
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Herken je dat? Loop je weer eens in de supermarkt, je
helemaal wezenloos te zoeken naar de macaronisaus,
die vorige week in rij 3 stond maar waar nu ineens de
pannenkoekenmix opduikt. Het af en toe verhuizen van
levensmiddelen in de winkel zou de verkoop moeten
bevorderen. Zie je ook eens andere spullen waarbij je
denkt: hé, bestaat dat ook? Bij ons werkt dat averechts,
levert alleen maar irritatie op. In de korte tijd die we
hebben, willen we zo effectief mogelijk winkelen. We
hebben de route in ons hoofd geprent en weten precies
wat we waar moeten pakken. Nu gebeurt het regelmatig
dat we bij thuiskomst de eieren vergeten zijn omdat we
die op onze wekelijkse route niet tegen waren gekomen.

AROUND THE WORLD

Doevakantie in Finland
Voor een weekje ertussenuit is het niet de eerste bestemming waar

je aan denkt, maar desalniettemin een zeer geschikte locatie voor

een actieve vakantie. Precies waar de 28-jarige Zandvoorter Wouter Maas naar op zoek was. En zo vertrok hij samen met zijn goede

Kampvuu
r

in de boss

en

vriend Barry van den Bronk naar Fins Lapland!
door Ilja Noltee

“We hadden eerst het idee om naar een stad in Scandinavië
te gaan. Toen we de mogelijkheden bekeken op internet, kwa
men we een verhaal tegen over een huskysafari. Vrijwel direct
wisten we dat we dit ook wilden gaan doen”, vertelt Wouter
enthousiast.
Wouter en Barry zijn goede vrienden en kennen elkaar van
de Havo en de HBO opleiding Sportmanagement. Het zijn
sportieve jongens en zo een doevakantie is dan ook echt hun
ding. Ze vlogen eerst naar Ivalo, een vrij rustig vliegveld waar
ongeveer 3 vliegtuigen per dag komen, in het noorden van
Finland. Vandaar zijn ze met een bus richting Saariselkä ge
reden, wat een week lang hun startplaats was van allerlei
actieve en spannende excursies.
Wouter: “We hebben verschillende activiteiten gedaan tij
dens deze reis, uitrusten zat er dus niet bij. Zo stond er op
de eerste dag een sneeuwscootertocht gepland. Dat is zeker
een aanrader als je van snelheid houdt! Je gaat in een kleine
groep door de bossen van Saariselkä, waardoor je op een uit

IS
PICTURE TH

Hip chip

Op huskysafari

dagende manier de omgeving leert kennen. De volgende
dag hebben we een huskysafari gemaakt, eveneens door
de bossen. Dit moet je echt een keer gedaan hebben in je
leven, het gaat een stuk minder hard dan de sneeuwscooter
maar het is echt een bijzondere ervaring. Verder hebben we
een sneeuwschoentocht, die overigens erg pittig was, en een
rendiersafari gedaan, we hebben geskied, curling gedaan,
een spel met zware stenen schijven dat wordt gespeeld op
het ijs, en tot slot gingen we ook nog ice-karten, ook een
echte aanrader! De wakvisexcursie die we deden was vrij
saai en duurde erg lang, dit zouden we niet nog eens doen.”
De beste reistijd om naar Lapland te gaan is februari en
maart. De dagen worden dan alweer wat langer en er is een
‘aangename’ temperatuur van rond de -15°C. In december en
januari kan het namelijk nog een onaangename -30°C zijn.
Een aantal tips die Wouter ons geeft zijn om in eerste instan
tie op zoek te gaan naar een goede aanbieding, waarbij ook
alle excursies zijn inbegrepen, maar ook de thermoskleding,
want dit is een echte must voor Lapland in de winter. Hij en
Barry boekten hun totaalpakket bij Voighttravel. Volgens de
mannen moeten we er ook rekening mee houden dat het
leven in Finland erg duur is, zoals het eten en drinken. “Maar
het mooie landschap en de nieuwe ervaringen maken dat
allemaal goed”, aldus Wouter.

door Maxim Roos

D it b e e s t is m e t re c h t p a a rd a a n h u is .
P ra c h t ig g e s c h ild e rd e n t e b e w o n d e re n
in d e D a C o s t a s t ra a t .

Veranderingen. Ook bij de kassa. Als je weet dat je er
veiliger mee pint, dan ben je uiteraard geneigd mee te
gaan in de vernieuwing. Je moet alleen niet vergeten je
pas eruit te halen. Ik heb het over het nieuwe pinnen.
Was het voorheen de magneetstrip door de betaalautomaat halen, tegenwoordig steken we de pas met de chip
in de betaalautomaat. Het nieuwe pinnen verloopt via
de vernieuwde EMV-chip op de betaalpas. De EMV-chip
is minder makkelijk te kopiëren dan een magneetstrip,
waardoor frauderen met bankpassen (skimmen) moeilijker is. Met de invoering van het nieuwe pinnen sluit
Nederland aan bij de Europese standaard voor elektronisch betalen. Hierdoor kun je in het buitenland net zo
makkelijk pinnen met de betaalpas als in Nederland. En
dat is dan weer een voordeel.
Nee, zonder gekheid, waarom moet altijd alles veranderd
worden? Waarom niet eens vasthouden aan iets dat
goed loopt? We moeten maar innoveren, verbeteren,
meegaan. Maar het is niet altijd een verbetering. Maar
alles laten zoals het is, geeft criminelen alle tijd om de
veiligheid te doorbreken. En dat is zeker iets dat we niet
willen! Toch maar wennen aan die vernieuwingen dus.

Get Out!
Zaterdag 28 mei
Bij strandpaviljoen Noordzee in IJmuiden wordt Beachflavours
gehouden. Hardstyle, techhouse en electro zullen tot 04.30 uur (!)
uit de de boxen knallen. Tickets kosten € 14 en zijn verkrijgbaar
bij Ticketscript
Zaterdag 4 juni
Wie liever overdag wilt feesten op electro en house is vanaf 15.00
uur welkom op het ‘House of God’ feest bij Beachclub Vroeger
in Bloemendaal aan Zee. Grote namen zijn Ricky Rivaro en Roog
en dat zijn er slechts twee van de in totaal negen DJ’s die zullen
draaien. Tickets zijn € 15 en zijn te verkrijgen via voorverkoop
en aan de deur.
Woensdag 8 juni
Mocht je het toch iets rustiger aan willen doen dan is er op 8 juni in
de Heineken Music Hall een concert van Katie Melua. Kaarten kosten
€ 45 en zijn te verkrijgen via livenation.nl.
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kookrubriek

Kook eens anders
Recept

Recept

Kabeljauw met wasabiboter en knapperige mihoenwolkjes
Hoofdgerecht voor 4 personen

Benodigdheden:
1 kg aardappelen,
1 bloemkool,
2 bosuitjes,
4 eetlepel(s)
zachte boter,

1-2 theelepel(s) wa
sabi (Japanse hete
mierikswortelpasta),
frituurolie,
25 g transparante
mihoen,

4 stukjes kabeljauwfilet
(150 g per stuk),
1 eetlepel viskruiden,
zout en
versgemalen peper,
25 g rucola.

Bereiding:

Schil de aardappelen en snijd deze in stukken. Maak de bloemkool schoon en snijd deze
in roosjes. Snijd de bosuitjes in ringen. Kook de aardappelen circa 20 minuten en kook de
bloemkoolroosjes de laatste 10 minuten mee. Meng intussen 2 eetlepels boter met de
wasabi, vorm er 4 mooie porties van en plaats deze in de koelkast. Verwarm de frituurolie
tot 175 °C, verdeel de mihoen in vier porties en bak de mihoen per portie enkele seconden
in de olie tot de mihoen gerezen en knapperig is. Schep de mihoenwolkjes uit de pan
ren laat uitlekken op keukenpapier. Dep de vis droog en kruid deze met viskruiden. Bak
de vis in een koekenpan met de overige boter in 5 minuten gaar. Giet de groenten af,
vang het kookvocht op en stamp de groenten met ongeveer 100 ml kookvocht, bosui,
zout en peper tot een stamppot. Schep wat stamppot en blaadjes rucola op vier borden
en leg er een stukje vis, een toefje wasabiboter en een mihoenwolkje op.

Variatietip:

Vervang voor boter met een ander smaakje en niet zo pittig, de wasabi door een meng
sel van 1/2 eetlepel sojasaus en 1/2 eetlepel bruine basterdsuiker.

Dier van de Week
Bink is een leuk

jong konijntje,
geboren in het
asiel in juni 2010.
Samen met zijn
moeder, broertjes
en zusjes zijn ze
al eens dier van
de week geweest.
Bink en zijn broer
tje Boy zijn nu nog
de enige van dat
groepje die nog
geen baas heb
ben gevonden. De
moeder van deze
twee schatjes was een tam konijn maar de vader was een wild konijn; dat kun je nu nog
merken aan Bink en zijn broertje. Allebei zijn ze een beetje terughoudend naar mensen
toe; Bink wordt wel steeds nieuwsgieriger en je mag hem al een aai over zijn bol geven
van tijd tot tijd. Met een geduldige baas die hem in zijn waarde laat zal dat alleen nog
maar beter gaan. Dit knappe konijn gaat erg graag naar buiten en zoekt dan ook een
huis met een tuin waar hij een ruim buitenverblijf krijgt; misschien samen met een leuk
vriendinnetje? Uiteraard geld dit ook voor zijn tweelingbroertje Boy.
Bent u de baas die een van deze knappe konijnen een goed huis kan geven? Kom dan
eens langs om kennis met ze te maken! Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5.
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: http://
asielzandvoort.dierenbescherming.nl
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing
van brieven te weigeren.

Geachte lezer,
Vrijdag 20 mei is de officiële opening van de 1ste fase LDC, las ik vorige week donderdag in deze krant.
In het gehele complex zijn activiteiten voor genodigden, ouders van kinderen en kinderen zelf. Clowns,
DJ’s en natuurlijk drankjes en hapjes. Wat leuk dat wij als omwonenden, die al meer dan 3 jaar dagelijks
geconfronteerd worden met overlast van de bouw van het geheel, als een van de eerste uitgenodigd zijn.
Als pleister op de wonde, zeg maar.
Niet dus! Niks geen uitnodiging, wij bestaan schijnbaar in de ogen van het college niet. Zitten we te wachten
op een uitnodiging? Nee, wij hebben er niet eens tijd voor. Maar het zou van fatsoen en respect getuigen
om de directe omwonenden ook een uitnodiging te sturen. Omgaan met respect voor elkaar, dat is iets wat
het college u vorig jaar heeft doen laten geloven. Normen en waardes, weet u wel. De burgemeester heeft
in zijn Nieuwjaarsspeech nog gezegd hoeveel respect zij hebben voor omwonenden, die door de stress
en overlast van alles zelfs ziek geworden zijn. Dat deze mensen dit zo ondergaan. Tenenkrommend, zo’n
verhaaltje. Wel goed gespeeld, maar voor toneelspel ga ik wel naar toneelverenging Hildering of de Wurf.
De volgende Fase is weer bezig. Weer dagelijks van 7 tot 7 herrie, stof, overlast, een verwoeste buurt,
maar blije ambtenaren, wethouders en raadsleden. Kunnen ze over een tijdje weer een feestelijke
opening vieren van iets waar vrijwel heel Zandvoort van walgt.

Nina en Marc Versteege
Een groot verlies
Maandag 16 mei j.l. is overleden Gerald Wilmink, bestuurslid van het Bunker Museum Zandvoort en mede
verbonden met de 1 april grap van 2008 met de ‘kunstbunker’ in de zuidduinen. Deze grap ging de gehele
wereld over en vele media hebben hier aandacht aan besteed. Er kwam zelfs een bedreiging van een zeer
bekende nieuwszender die het bestuur zou aanklagen voor bedrog.
Vele uren hebben we vergaderd met Gerald, die precies wist wat er wettelijk mogelijk was.
Hij had de juiste contacten met de nodige instanties. Mede dankzij hem ging het bestuur van het museum
het traject in om een bunkermuseum op te richten, waarbij de 1april bunker werd aangewezen als locatie
voor een museum in oprichting.
Wij danken Gerald voor zijn gigantische inzet, zijn humor en doorzettingsvermogen. Zonder hem zouden
wij nooit zo ver zijn gekomen! We wensen zijn familie en echtgenoot heel veel sterkte met dit grote verlies.

Het bestuur van Bunker Museum Zandvoort

Help de kittens
Het kitten-seizoen is weer begonnen! In deze periode vult
het asiel zich met van die schattige kleine pluizeballetjes.
Heel erg leuk, maar ook heel veel werk!

Daarom is het Dierentehuis
Kennemerland dringend op
zoek naar vrijwilligers die

willen helpen met de ver
zorging en socialisatie van
de kittens. Het werk is ui

teraard afhankelijk van het
aanbod van kittens maar
minimaal voor 1 dagdeel in
de week en het liefst voor
het hele seizoen. Omdat
de moederpoezen veel bij
gevoerd moeten worden is
het asiel ook erg blij met
uw donatie van kattenvoer,
het liefst blikvoer (het merk
maakt niet uit).
Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5, tel. 5713888.
Voor meer informatie en
openingstijden, zie de web
site: http://asielzandvoort.
dierenbescherming.nl
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Zandvoortse fauna, deel 6

De Aalscholver heeft z’n naam tegen

Eeuwenlang vervolgd voor paling-massamoord
Aalscholvers denken allemaal: "Kun je nog scholven, scholf
dan aal." Doch door de golven diep bedolven, wil weinig
aal zich laten scholven. Zo scholft zo'n beest zich uit de
naad, terwijl het woord niet eens bestaat.

Een aalscholver laat na een paar diepe duiken zijn
verenpak drogen | Foto’s: Jolanda Meier-Koning

Dit prachtige gedichtje van
Kees Stip is geïnspireerd door
dezelfde vraag waar ik mee
zat toen ik besloot deze af
levering van Zandvoortse
Fauna aan de aalscholver te
wijden: waar komt die naam
vandaan? Het feit dat ‘schol
ven’ niet bestaat (behalve als
Duitse plaatsnaam) is nog
niet eens het meest mys
terieuze: het blijkt ook nog
dat aalscholvers net zo vaak
aal of paling eten als Sonja
Bakker een patatje oorlog.
Zelden dus. Terwijl vissers
bij hoog en bij laag (tij) be
weren dat aalscholvers een
grote bedreiging zijn voor de
palingstand in Nederland.
Maar wat eten aalscholvers?
Brasem en pos. En aangezien
wij zelden een toastje bra
sem of pos eten, ontstaat het
vermoeden dat de beroeps
visserij de aalscholver ge
bruikt om de aandacht van
zichzelf af te leiden. “Neu,
het ligt niet aan ons dat de
paling bijna uitgestorven
is, dat ligt aan die verrekte
schijtbeesten.” Dus degene
die de aalscholver ooit aal
scholver heeft genoemd,
wordt bedankt. Had hem
brasemscholver genoemd,
en de razzia’s die vooral in de

19e en de eerste helft van de
20e eeuw gehouden zijn wa
ren hem bespaard gebleven.
Minder dan 1000 broedpa
ren waren er nog maar over
in Nederland in 1960.

Topduikers

Inmiddels zijn dat er
weer tegen de 25.000, de
meeste daarvan rond het
IJsselmeer. Maar ook in de
Waterleidingduinen bij
Zandvoort is een flinke ko
lonie te vinden. Je herkent
het eiland waarop ze zich
gevestigd hebben al van ver
aan de dode bomen. Want
als de vissers ergens gelijk
in hebben, dan is het dat
het schijtbeesten zijn. Hun
uitwerpselen zitten zo vol
bijtend zuur, dat het groen
waarin ze leven in korte tijd
niet meer groen is.
Behalve aan de spookachtige
behuizing zijn aalscholvers
ook herkenbaar aan hun
haakvormige snavel. Dat
maakt deze vogels tot de
succesvolle vissers die ze
zijn. Een pond vis per dag
per aalscholver gaat er naar
binnen. Als de brasem en de
pos op zijn, gaan ze over op
snoek, snoekbaars, voorn of
zeelt. En paling, okay. Het zijn

geen heiligen. Aalscholvers
zijn echte duikers: ze komen
behoorlijk diep, en gaan
dan onder water soms wel
minutenlang achter vluch
tende vissen aan. Vogels die
goed blijven drijven kunnen
minder goed duiken. Echte
duikvogels hebben daarom
zwaardere botten en kleinere
luchtkamers, en dus minder
opwaartse druk. Alle lucht
wordt uit hun verenpak ge
perst om snel diep te kunnen
komen. Aalscholvers hebben
daar nog een trucje bij: ze
laten hun verenpak kletsnat
worden. Dat is zeldzaam: de
meeste watervogels hebben
juist een perfect geïsoleerd
verenpak waar alles vanaf
druipt. Maar bij aalschol
vers staat de veren ver van
elkaar, zodat water overal
door kan dringen: dat maakt
ze tot topduikers. Het is wel
zaak dat de boel vervolgens
ook weer goed droog wordt.
Daarom zie je aalscholvers
vaak met gespreide vleugels
staan.

Sigaar met vleugels

Er zijn dertig verschillende
soorten aalscholvers op de
wereld. Ze komen veel voor

in Noord-Amerika, ZuidAfrika, Israël, Noorwegen,
Denemarken, Nederland,
de Balkan, Peru, Chili en
Zuidoost-Azië. Daar, met
name in India, worden aal
scholvers afgericht om vis
te vangen voor de mens. Dat
doen ze door een ring rond
hun hals te doen, waardoor
ze de vissen niet kunnen
doorslikken. De aalscholver is
een beschermde vogelsoort.
Uit dit soort praktijken blijkt
maar weer eens dat dat geen
overbodige luxe is…
Er valt nog veel meer te ver
tellen over deze prachtige
vogel. Dat ze tot de peli
kaanachtigen behoren. Dat
een aalscholver in vlucht lijkt
op een sigaar met vleugels.
Dat ze één keer per jaar eie
ren leggen, meestal 3 à 4. Dat
veel aalscholvers ’s winters
naar Frankrijk of Spanje trek
ken (geef ze eens ongelijk!).
Maar je moet vooral ook naar
ze gaan kijken. Ga bij de in
gang Zandvoort de AWD in
en houd het brede pad aan,
even voorbij de bocht naar
rechts en neem dan een klein
paadje linksaf naar het wa
ter. Dan vind je ze wel. Veel
plezier!

De vegetatie in een aalscholverkolonie sterft af door het bijtend zuur
in de uitwerpselen

Eerder verschenen in de serie Zandvoortse Fauna:
1. De zilvermeeuw
week 38, 2010
2. De vos
week 45, 2010
3. De huismus
week 5, 2011
4. Het konijn
week 7, 2011
5. De meerkoet
week 13, 2011

ONDERTUSSEN IN….
Nieuws uit onze
zuster-kustplaatsen
Bergen is boos dat de regering groen licht heeft gegeven
voor ondergrondse gasopslag in de gemeente. Gasopslag
Bergermeer, zo heeft TNO-KNMI onderzocht, vergroot het
risico op schade door aardbevingen. Wethouder Hietbrink:
“De uitkomsten van het onderzoek baren ons grote zor
gen. Eindelijk wordt nu erkend dat er schoorstenen naar
beneden kunnen vallen bij een aardbeving van 3,9 op de
Schaal van Richter. In 2008 sprak men nog over zeer lichte
trillingen vergelijkbaar met een voorbijrijdende vracht
auto en werd gesteld dat er vrijwel nooit schade zou op
treden.” Echter, in een straal van 3 kilometer is er 35% kans
op schade aan gebouwen, zo leert het onderzoek. Vóór
de uitslagen van het onderzoek, dat was aangevraagd
door de Tweede Kamer, er waren, hadden de ministers
Verhagen en Schultz van Haegen de besluiten al getekend.
Dat is nog eens wat je noemt gas geven. +++ Het voor
stel van de provincie Zeeland om de Vlaamse kusttram
door te trekken tot aan Cadzand-Bad is door Vlaamse
politici lauwtjes ontvangen. Voorzitter van de Stichting
Strandexpress Pieter de Keuninck, tevens eigenaar van
een camping in Cadzand-Bad: "De kusttram vervoert in
de zomer bijna drie miljoen mensen. Er hoeft maar een
paar procent de reis naar hier te maken om een enorm
aantal extra bezoekers in je streek te hebben." +++ In
een paviljoen in Camperduin is een bijeenkomst gehou
den voor aannemers en adviesbureaus over het project
Zwakke Schakels. Dit project van Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland
en Rijkswaterstaat richt zich op kustversterking tussen
Den Helder en Camperduin. In 2013 moet het werk van
start gaan. +++ Bewoners van Noordwijk en Katwijk die
nog boetes open hebben staan kunnen komende week
bezoek aan huis verwachten van de hermandad. De po
litie Duin- en Bollenstreek gaat de deuren langs om de
boetes te innen. Wie niet betaalt, moet zitten. +++ De
lokale politiek in Renesse heeft een oplossing bedacht
voor de al jaren durende overlast van stapjeugd in het
centrum van de badplaats. De uitgaansgelegenheden
moeten verplaatst worden naar buiten het dorp, en te
gelijkertijd moet het centrum worden opgeknapt voor
gezinspubliek. Renesse heeft veel overlast van met name
Duitse reljeugd die zorgt voor geluidsoverlast, vechtpar
tijen en vandalisme. Dit alles ten gevolge van overmatig
gebruik van alcohol, of plastischer uitgedrukt: gigantische
zuippartijen. +++ De lokale PVV in Den Haag vindt dat
Scheveningen De Blauwe Vlag moet krijgen. Om die te
krijgen moet het strand goed schoon worden gehouden
en moeten er voldoende toiletten, afvalbakken en me
dewerkers van de reddingsbrigade zijn, plus een EHBOpost. Door een overstort van rioolwater in de buurt vist
Scheveningen achter het net. Daarom moet het lozen van
afvalwater in de buurt van het strand worden verboden,
vindt de PVV. Nou, niet alleen vanwege die Blauwe Vlag,
zou je zeggen… +++
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Gemeentelijke publicatie week 21 - 2010
Uitnodiging

met vigerende bestemmingsplan “Zandvoort-Centrum” dient
er een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld, waarin
o.a. voormelde afwijkingen zijn opgenomen.

Geachte bewoners van Zandvoort,

Inspraakprocedure

De afgelopen weken is er door velen onder u meegepraat en geadviseerd over onderwerpen voor de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De voornaamste onderwerpen waren de horecaopeningstijden op het strand en in het centrum. Uit
deze gesprekken en uit de eerste bijeenkomst van 10 maart 2011 is gebleken dat er nog een tweetal belangrijke onderwerpen
zijn, die u graag op de agenda ziet staan. Over die twee onderwerpen horen wij graag uw mening en ideeën. Kom daarom naar
de bijeenkomsten op 6 juni en 13 juni in het Louis Davids Carré (hoofdingang):

6 juni 2011, 20:00 - 22:00: Handhaving van (welke) regels

Hoe kan de Gemeente Zandvoort effectiever handhaven en op welke onderwerpen zou meer gehandhaafd worden?
Als deelonderwerpen worden (bijvoorbeeld!) besproken:
• autowrakken;
• (huis)vuil;
• parkeren;
• sampling/flyeren;
• kampvuren op het strand;
• straatartiesten.
Uiteraard staat het iedere aanwezige vrij nieuwe/andere onderwerpen aan te dragen!

13 juni 2011, 20:00 - 22:00 Honden(poep)

Uit klachten, meldingen en de eerste bijeenkomst van 10 maart 2011 is gebleken dat honden(poep) één van de belangrijkste
onderwerpen in de APV is/zijn. Hoe in de toekomst met deze viervoeters om te gaan?
Indien noodzakelijk (bij uitloop van de onderwerpen) zal op 20 juni 2011 een extra bijeenkomst worden georganiseerd.
Wij hopen dat u komt. Dit is immers uw kans om mee te praten over de nieuwe APV.

Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 20 en
de verdere in week 20 door het college genomen besluiten
zijn in week 21 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Ter inzage legging Jaarrekening 2010 en de
Voorjaarsnota 2011

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet ligt
het jaarverslag 2010 inclusief jaarrekening en productrekening
en de Voorjaarsnota inclusief begrotingswijziging vanaf heden
ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.
De Voorjaarsnota vormt de (jaarlijkse) start van de nieuwe
begrotingscyclus betreffende het jaar 2012 en is de opmaat
voor de opstelling van de Programmabegroting 2012. In deze
Voorjaarsnota vindt u de kaderstellende keuzes op beleidsmatig en daaraan gerelateerd budgettair vlak, als basis voor
een nieuw budgettair meerjarenperspectief 2012-2015. In
deze nota staan de ombuigingen voor de komende jaren
opgenomen.
Zowel de Jaarrekening 2010 als de Voorjaarsnota 2011 staan op
de agenda gemeenteraad – informatie op 7 juni en gemeenteraad debat en besluit op 8 en/of 22 juni.

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan LDC

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel

1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Louis Davidscarré wordt voorbereid. Overeenkomstig het bepaalde in de inspraakverordening ligt voor een
ieder het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage.

Gebied

Het voorontwerp-bestemmingsplan Louis Davidscarré betreft
het gebied gelegen tussen de Koningstraat (gedeeltelijk),
Schoolplein, Louis Davidsstraat, de Grote Krocht (gedeeltelijk),
C. Slegerstraat en de Prinsesseweg.

Aanleiding

In het op 14 september 2009 vastgestelde bestemmingsplan
“Zandvoort-Centrum” is rekening gehouden met de herontwikkeling van het zogenaamde Louis Davidscarré.
De eerste fase is inmiddels gerealiseerd. Bij de nadere uitwerking van de overige plannen is gebleken, dat om technische
of architectonische redenen de bouwhoogten op een aantal
bouwplekken aangepast dienen te worden.
Zo wordt het bouwblok op de locatie Hannie Schaftlocatie
voorzien van een aantal dakopbouwen en dient de bouwhoogte voor o.a. de winkelruimte van Albert Heijn om technische
redenen te worden verhoogd. Voorts zijn er afwijkingsregelingen opgenomen voor een afwijkende kapvorm. Voor het
overige blijven de uitgangspunten van het bestemmingsplan
grotendeels gelijk.
Gelet op de afwijkende bouw- en goothoogten in vergelijking

Het plan ligt tijdens de openingstijden vanaf vrijdag 27 mei
2011 gedurende 3 weken ter inzage bij de centrale balie in het
raadhuis en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kunt u uw reacties schriftelijk richten aan het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge
reacties kunt u een telefonische afspraak maken met de heer
J.A. Sandbergen, werkzaam bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer.

Vervolgprocedure

Met inachtneming van de eventueel ingediende reacties,
beoordeelt het college of het bestemmingsplan verder in
procedure kan worden gebracht. Dit houdt in dat het al dan
niet aangepaste bestemmingsplan als ontwerp ter visie wordt
gelegd, met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen
bij de gemeenteraad. De periode waarin zienswijzen kenbaar
kunnen worden gemaakt duurt zes weken. De tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan alsmede de periode
voor het inbrengen van zienswijzen, zal door middel van een
advertentie in de Zandvoortse Courant en de Staatscourant
worden aangekondigd.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Marisstraat 10, plaatsen dakkapel, ingekomen 16 mei 2011,
2011-VV-089.
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
Omgevingsvergunningen
Zandvoort:

- Emmaweg 9, kappen van een boom, verzonden 16 mei 2011,
2011-VV-077.
- Strandafgang Paulus Loot 8, gedeeltelijk veranderen strandpaviljoen, verzonden 18 mei 2011, 2011-VV-032.
- Koninginneweg 22, maken van een uitweg, verzonden 18 mei
2011, 2011-VV-0-34.
- Oosterparkstraat 45, plaatsen dakopbouw, verzonden 18 mei
2011, 2011-VV-052.
- Frans Zwaanstraat 24, plaatsen van een dakkapel voorzijde
woning, verzonden 18 mei 2011, 2011-VV-061.
- Brederodestraat 55, uitbreiden woning aan de achtergevel

Vervolg gemeentelijke publicatie week 21

op de eerste verdieping, verzonden 18 mei 2011, 2011-VV-082.
- Kerksteeg, het aanbrengen van wandtegels verzonden 18 mei
2011, 2011-VV-084.

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?

Afval
Inzameling GFT rolemmers

Het afval op donderdag 2 juni wordt niet opgehaald i.v.m
Hemelvaartsdag. Dit zal een dag later, op vrijdag 3 juni, plaatsvinden.

Schoonmaak GFT-containers

Van 30 mei t/m 3 juni worden de GFT-rolemmers schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw
rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de
schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30
uur zijn.

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 09.00 en 11.00 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.

tennis

Start in Eredivisie is hoopgevend voor Tennisclub Zandvoort
BeemsterKaas/Tennisclub Zandvoort heeft een wisselvallige, maar wel hoopgevende start van de Perry KNLTB

Eredivisie achter de rug. Zaterdag werd topclub Coldec/De

Manege nog tot een puntendeling gedwongen terwijl zondag, op de eigen banen van De Glee, het hoofd gebogen
moest worden voor Leimonias.

Dat laatste is geen schande
want Leimonias is titelkan
didaat en behoort al jaren
tot de top van Nederland.
Met wat meer geluk was
deze laatste wedstrijd ook
in remise geëindigd.
De nieuwe spelers voor het
team van Hans Schmidt
en Dick Suijk zijn redelijk
uit de verf gekomen, met
name de Oekraïense Olga
Savchuk en onze landge
noot Lesley Kerkhove waren
in beide wedstrijden goed
op dreef en wonnen alle
twee hun enkelspel, ook op
zondag waardoor er na de
damessingles zomaar een
2-0 voorsprong was voor
Zandvoort.

Olga Savchuk | Foto: Richard Vissers

Nieuweling Igor Sijsling
had een zeer wisselvallig
weekend. Zaterdag bond
hij de Colombiaan Carlos
Salamanca in drie sets
aan zijn zegekar maar
zondag had hij klaarblij

kelijk een offday tegen de
Hongaar Attilla Balasz.
Aanvankelijk was er geen
vuiltje aan de lucht want
de Amsterdammer in Zand
voortse dienst won met
groot gemak de eerste set
met 6-1. Wat er daarna met
hem gebeurde zal waar
schijnlijk wel voor altijd
in nevelen gehuld blijven.
Sijsling verloor maar liefst
11 games op rij en verloor
de partij met 6-1, 0-6 en 1-6;
geen goed debuut op de
thuisbaan dus. Zandvoortspeler Kevin Griekspoor had
zondag op baan twee van
De Glee lange tijd uitzicht
op een kleine sensatie. Zijn
tegenstander, de Zweed
Michael Ryderstedt, de
huidige nummer 306 van
de wereld, moest alles uit
de kast halen om een na
afloop duidelijk teleurge
stelde Griekspoor van zich
af te houden, 4-6, 7-6 (3)
en 2-6. Na de singles op
zondag was de stand dus

in evenwicht en moesten
de dubbels mogelijk voor
een beslissing zorgen en
die kwam er.
Kerkhove en haar dub
belpartner Cindy Burger
kwamen heel ver maar
moesten in de tiebreak
van de tweede set alsnog
het wedstrijdpunt aan de
‘Haagse’ dames Oksana
Kalashnikova (Geo)/Kat
Marosi (Hon) laten, 3-6,
6-7 (2). Alles kwam dus
neer op de schouders van
de Zandvoortse veteraan
Marcus Hilpert en Sijsling.
Hilpert had zaterdag samen
met Scott Griekspoor de
wedstrijd kunnen winnen
want de eerste set was met
2-6 voor de ‘kaasboeren’.
De volgende twee sets
gingen met twee keer 6-4
naar de Apeldoornse ploeg.
Zondag speelde Hilpert met
Sijsling een ongelukkige
wedstrijd. De weersom
standigheden, windkracht

8, zouden daar zomaar
mee te maken hebben ge
had. Uiteindelijk ging het
Zandvoortse duo met 3-6,
6-4 en 2-6 onderuit tegen
Balasz en Alberto Brizzi
(Ita) waardoor de 2-4 ne
derlaag een feit was. Toch
heeft BeemsterKaas/TCZ
tot twee keer toe een va
derlandse topploeg want
dat zijn De Manege en
Leimonias nu eenmaal, aan
het wankelen gekregen.
Een fraaie prestatie.
Afgelopen woensdag was
BeemsterKaas/TCZ op
nieuw in touw op De Glee
tegen het Amsterdamse
Popeye. Daarvan krijgt u
in de volgende editie van
de Zandvoortse Courant
een verslag. De eerstko
mende thuiswedstrijd van
BeemsterKaas/TCZ is op
zondag 28 mei aanstaande
tegen Amstelpark/Zuiver.
De wedstrijd begint om
12.00 uur.
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handbal

Tegenslag voor Dennis van de Laar
In het weekend dat de DTM in Zandvoort actief was, kwam
plaatsgenoot Dennis van de Laar voor de NEC Formule

Renault 2.0 uit op de Nürburgring in Duitsland. Voor de
jonge Zandvoorter was het een weekend om snel te vergeten, hoewel er ook lichtpuntjes waren.

Dennis van de Laar

Van de Laar had weinig
baankennis en moest die
zich op een alternatieve ma

nier eigen maken. Het resul
taat was dat hij vanaf de 17e
startplaats moest beginnen.

“Mijn start was erg goed en
ik haalde meteen drie con
currenten in. Maar daarna
verloor ik een deel van mijn
‘neus’ bij een inhaalactie.
In de tweede ronde werd ik
door iemand aangereden
die achterstevoren in mijn
zijkant knalde waardoor ik
uitgeschakeld werd”, klonk
het wat sip uit de mond van
de jonge Zandvoorter.
Ook in de tweede race kwam
Van de Laar niet over de fi
nish. Opvallend was dat de
snelheid er wel goed in zat
en dat was voor hem een
goede opsteker. Over twee
weken rijdt onze dorpsge
noot op het circuit van Assen.
“Daar wil ik wel voor een top
tien plaats gaan”, aldus Van
de Laar.

bridge
Slotcompetitie bridgeseizoen 2010-2011
Het reguliere bridgeseizoen is weer ten einde en dat leverde voor het zomerreces een spannende slotwedstrijd

op om zowel promotie- als degradatieplaatsen. Door de

spelers op de woensdagavond, die in deze laatste ronde
slechts vijf avonden aan bod kwamen, werd flink geknokt
om de benodigde punten.

In de A-lijn resulteerde
dat vooral Ada Lips & Wim
Veldhuizen, die met een
score van 64,73% hiermee
een zeker lijkende degrada
tie wisten te voorkomen. De
uiteindelijke winnaars wer
den Eugenie Spiers & Martin
Vergeest, die Jan Cupido &
Martin Duijndam en Rietje
en Herman Heldoorn achter
zich lieten. Het kleinste ver
schil ooit tussen behoud en
degradatie bedroeg 0,06%!
Een prestatie van formaat
leverden Jan Swart & Dik
Willebrand die, na de recen
te promotie naar de B-lijn, in
één keer doorstomen naar
de A-lijn. Zij worden verge
zeld door Wout Bakker & Ko
Luijkx en Nellie Castien & Ab
van der Moolen. Dankzij het
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feit dat Annemarie Korper &
Ingrid Morriën 61,31% wis
ten te behalen in de C-lijn
lukte het dit paar daarom
net om als vierde paar naar
de B-lijn te promoveren.
Dat resultaat was even
eens weggelegd voor Lenie
Post & Hannie Zwemmer,
Cor de Fost & Mieke Kleijn
en Tineke Drenth & Jennes
Daniëls.

Donderdag

Net als in de vorige com
petitieronde bleken in de
A-lijn Hans Hogendoorn
& Ko Luijkx te sterk te zijn
voor de overige paren, hoe
wel Dik Polak & Martin
Vergeest hen dicht op de
hielen bleven. Het verschil
was slechts 4%. Opnieuw

wisten Fini van der Meulen
& Marianne Giliam de der
de plaats te bereiken. De
familie Aukema kon feest
vieren, want in de B-lijn
eindigde Simon met Dick
Parmentier op de 1e plaats,
gevolgd door Ans Gelsing
& Fred Henrion Verpoorten,
Thea Greve & Peter Scholz
en Nancy & Theo Noijen.
Ans Aukema dwong vanuit
de C-lijn samen met Agnes
Kuijpers promotie naar de
B-lijn af. Zij worden verge
zeld door Ciska Engelkes &
Kunny Morhaus, Nel Kooij
& Louis Schuurman en Bep
Pellerin & Ien Rooijmans.
Vier paren eindigden hoog
in de D-lijn en dat bete
kent voor Elly Pijtak & Jeff
de Rooy, Riet de Rooy (ook
vreugde bij dit echtpaar)
& Tiny de Vries, Cor van
Jaarsveld & Lies Kool en
Simon van de Geer & Nelly
Singerling, dat zij in het
nieuwe seizoen 2011-2012
een treetje hoger gaan
spelen.

Handbal op kunstgras is niet prettig
De handbalsters van ZSC hebben afgelopen weekend een
nieuwe ervaring opgedaan. Voor het eerst werd er gespeeld op een kunstgrasveld en dat werd niet bepaald als
prettig ervaren. Het maakte de uitwedstrijd tegen Kras/
Volendam, toch niet echt een kleine club, tot een onplezierig ‘uitstapje’. Positief was de wedstrijd op zich: een leuke
en sportieve wedstrijd met goede leiding.
Martina Balk formuleerde
het na de wedstrijd als
volgt: “We speelden van
daag voor het eerst, en ho
pelijk ook voor het laatst,
op kunstgras en dat was
wel even wennen. Het was
sowieso een beetje een
geïmproviseerd veld. Het
lag naast het voetbalsta
dion van Volendam maar
er waren geen kleedka
mers of een kantine, daar
voor moesten we naar een
sporthal die 5 minuten rij
den verder lag, niet erg han
dig dus. Ook de lijnen leken
uit de losse hand getrokken

te zijn en in plaats van een
7 meter cirkellijn, hadden
we een 5 meter lijn. Vooral
voor de beide keepers was
dat een vervelende bijkom
stigheid.”
Zandvoort begon sterk aan
de klus Volendam en stond
al vrij snel met 3-5 voor.
Goed verdedigen en regel
matige intercepties zorg
den voor deze voorsprong
die echter niet lang bleef
bestaan. Bij rust stonden
de dames van de thuis
ploeg al met 9-7 voor door
een krachtige en goede af

standsschutter. Balk: “De
tweede helft liep het bij
ons minder goed, we wa
ren veel te afwachtend in
de verdediging en lieten de
tegenstanders te makkelijk
van afstand schieten. Zelf
probeerden we meer op
tempo in de aanval te spe
len maar het bleek moeilijk
break outs te lopen omdat
de bal op het kunstgras niet
goed stuiterde. Uiteindelijk
is het 18-13 geworden voor
Volendam. Het was wel een
sportieve wedstrijd die ook
goed door de scheidsrech
ter geleid werd.”
Topscores: Romena Daniëls
6; Martina Balk 4; Naomi
Kaspers 2 en Lucia v.d.
Drift 1 doelpunt. Komende
zondag speelt ZSC de laat
ste wedstrijd van het sei
zoen thuis om 12.00 uur.
Tegenstanders zijn dan de
dames van Zaanstreek.

honkbal
Incompleet honkbalteam verliest
Een incompleet honkbalteam van ZSC heeft thuis niet van On

ze Gezellen 4 kunnen winnen. Manager Han van Soest werd
geplaagd door maar liefst 4 afwezige spelers, waaronder pitcher Guus Berkhout. OG was uiteindelijk met 4-9 te sterk.

Foutslag van ZSC

Direct in de eerste inning
was het voor het bezoe
kend team al raak. Door
een niet geconcentreerd
ZSC werden diverse veld
fouten gemaakt waardoor
de gasten al 7 keer konden
scoren voordat de derde uit

‘viel’. Zandvoort kon daar
in eerste instantie niets
tegenover stellen. Het eer
ste ZSC-punt werd door
Dylan Franke in de 2e in
ning via een solo-homerun
gescoord. De derde inning
bracht goed veldwerk van

onze plaatsgenoten die
geen runs toelieten. Echter
ook de pitcher van OG was
op dreef waardoor er ook
niet gescoord werd aan
Zandvoortse kant. Toen
ZSC in de 4einning in staat
was om drie spelers over
de plaat te krijgen was het
eigenlijk al te laat en stond
de 4-9 einduitslag op het
scoreformulier.
Beste slagmensen: Danny
van Soest en Sven v.d.
Koekelt: ieder 2 uit 3 (.667).
Werpcijfers: Sven v.d.
Koekelt 0x3 slag, 4x4 wijd
en hij kreeg 1 honkslag
tegen. Dylan Franke 2x3
slag, 2x4 wijd en hij kreeg
6 honkslagen tegen. Het
veld van ZSC maakt 4 veld
fouten. Komende maan
dag speelt ZSC uit bij DSS
in Haarlem. Die wedstrijd
begint om 20.00 uur.

softbal

zaalvoetbal

ZSC blijft maar winnen
Opnieuw hebben de softbalsters van ZSC een overwinning
geboekt. Nu waren de reserves van THB niet in staat om
van onze plaatsgenoten te winnen. De ploeg van coach

Willy Balk won fors: 12-3 en is in vijf wedstrijden nog altijd
ongeslagen.

Balk kon niet over een volledig
team beschikken en moest
een beroep doen op invalster
Monique Herwegen-Reinders
die en passant ook nog eens
de beste slagvrouw werd met
3 uit 4 (.750). Laura Koning en
Elianne Kinkhouwers zijn ge
blesseerd en een van de da
mes geniet van een welver
diende vakantie. Het maakte
blijkbaar niet uit want de
Zandvoortse slagploeg was
flink op dreef en de verde
diging stak sterk in elkaar.
“Het was weer een leuke en
sportieve wedstrijd en Peter
Douma deed het weer hele
maal goed als scheidsrech

Pitcher Wilma Valkestijn gooi
de 3x3 slag, 0x4 wijd, kreeg 8
honkslagen tegen en haar
veld maakte slechts 1 fout.
Zoals gemeld was Elianne
Kinkhouwers met .750 de
beste slagvrouw en waren
Wilma Valkestijn en Marcella
Balk ieder goed voor .500 (2
uit 4).

Karateprijzen
voor broer en zus

Het 41e, door Sportcafé Zandvoort georganiseerde zaalvoet-

Afgelopen zondag zijn broer Thomas en zus Amy van der

twee van de drie wedstrijden in de eerste ronde hebben af-

mee aan het Open Luxemburgs Kampioenschap, een groot

baltoernooi is in volle gang. Ondertussen zijn er al teams die

Er zijn grote verschillen op
te tekenen. Dat kan ook
niet anders want in de
eerste ronde is geen team
geplaatst en zijn alle 8 pou
les door loting ontstaan.
Voor een record tot nu toe
zorgde Longevity door De
Groen Witte Brigade met
22-1 een pak op de broek te
geven. Maar ook Hof van
Heemstede haalde uit te
gen café Alex (16-1), Sack
Time was met 17-1 te sterk
voor café Oomstee en Laurel
& Hardy moest met 1-21 diep
buigen voor het reguliere
zaalvoetbalteam van DSS

Als op vrijdag 27 mei alle
teams hun drie wedstrijden
erop hebben zitten, worden
de poules voor de 2e ronde
bekend. De bovenste twee
teams van iedere poule gaan
naar het bovenste gedeelte
van het schema waar later
de kampioen uit tevoor
schijn zal komen. De wed
strijden zijn op elke werkdag
vanaf 19.15 uur te zien in de
Korver Sporthal. Meer infor
matie en de exacte speelda
tums vindt u op www.sport
cafezandvoort.nl.

Imke van der Aar 3-voudig kampioen van Nederland
schap badminton in Almere waar Imke van der Aar (13) uiteraard aan heeft deelgenomen en met een grandioos succes. Ze werd namelijk in alle drie de disciplines Nederlands

Kampioen U13, haar eigen leeftijdsklasse. Er was extra druk
op haar nadat ze zowel bij de singles, als het dubbel en het
mixed als eerste was geplaats.

Imke van der Aar met haar privé trainer René Sehr

Imke toonde onlangs al
haar grote vorm tijdens
één van de sterkste jeugd
toernooien van Europa ge
durende het paasweekend.
Daar namen niet minder
dan 360 deelnemers, met
internationale status, uit
20 landen aan deel. Imke

won daar twee 2e prijzen.
Vanwege haar sterke spel
speelt ze normaal gespro
ken in een leeftijdscatego
rie hoger, U15, maar tijdens
het afgelopen Nederlands
Jeugdkampioenschap speel
de ze in haar eigen leeftijds
klasse.

Omdat er toch wel behoorlijk
wat niveauverschil is met de
rest van de deelnemers in de
U13, was zaterdag een rus
tig dagje voor haar maar de
druk van drie keer als num
mer een geplaatst te zijn kan
fnuikend zijn. Ze krijgt bij de
Nederlandse Badminton
Bond mentale training en
die heeft, gezien het resul
taat, goed gewerkt. Met haar
privétrainer René Sehr heeft
ze ook de laatste weken nog
extra de puntjes op de ‘i’ ge
zet en ze was volop gefocust
om voor de titels te gaan.
De mix speelt ze met Joran
Kweekel. Die heeft ook een
prima prestatie neergezet en
is net als Imke drie keer kam
pioen geworden. De dubbel
speelde ze nu met Tamara
van der Hoeven. Deze twee
jonge dames zijn samen
echt het beste koppel van
Nederland. Alleen zit Tamara
niet in de nationale selectie,
een bewuste keuze van haar,
en daarom is het jammer dat

Meijden in Luxemburg in de prijzen gevallen. Zij deden
en sterk bezet internationaal karatetoernooi.

dat in de 2e klasse speelt.

badminton
Afgelopen weekend was het Nederlands Jeugdkampioen-

karate

Zaalvoetbaltoernooi
in volle gang
gewerkt.

ter”, aldus de winnende coach.
Het team van haar voert dan
ook de ranglijst aan met 10
punten uit 5 wedstrijd. De te
genstanders van de eerstko
mende thuiswedstrijd, Onze
Gezellen 5, staan 2e met 9
punten uit 7 wedstrijden.
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dit dubbel niet vaker samen
kan spelen.
Het zou om één wedstrijd
gaan die echt heel zwaar
zou worden en dat is de sin
gelfinale tegen haar dubbel
partner Tamara, verleden jaar
ook nog kampioen in U13. Dit
meisje speelt ook nog eens
3e divisie bij de senioren, 3
klasse hoger dan Imke. De
finale was dan ook een wed
strijd op heel hoog niveau
met echt lange rally’s waarbij
beide tot het uiterste gingen.
Het werd de eerste drieset
ter voor Imke dit weekend.
“Wij hadden de wedstrijd
goed van te voren doorge
nomen en Imke bleef rustig
en tactisch spelen. De derde
set werd met 21-18 door haar
winnend afgesloten. Een su
per blije Imke was dit week
end echt de beste in de drie
onderdelen. Iets wat niet al
te vaak voor komt”, aldus
haar trotse moeder Francien,
badmintonkenner bij uitstek.

Amy en Thomas van der Meijden

Thomas van der Meijden
(13) stond na vier winstpar
tijen in de finale tegen de
kampioen van Luxemburg.
Na een spannende strijd
verloor hij nipt, waarna hij
de zilveren medaille om
gehangen kreeg. Zijn zus
Amy (10) stond na 2 partij
en in de halve finale tegen
een Duitse tegenstandster,
waaraan ze vlak voor tijd de

winst weggaf. Deze Duitse
kwam hierna in de finale
en won, zodat Amy voor de
derde plaats moest vechten.
In deze wedstrijd kwam ze
goed uit de strijd: zij won
met 4-1 van een Frans meisje
en dus ging zij met het brons
naar huis. De overige kara
teka’s uit de Zandvoortse
afvaardiging vielen niet in
de prijzen.
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Succesvolle
Dance mob
door Loona

Cultuur

Zandvoort als
inspiratiebron
voor kunstenaars

Strengere toewijzingen leerlingenbusvervoer
Een aantal ouders in Zandvoort maakt zich grote zorgen over een afwijzing voor aangepast leerlingenvervoer voor hun schoolgaande kinderen, naar speciale

basisscholen in de regio. Men vermoedt dat dit aange-

paste vervoer in het kader van bezuinigingen bij de gemeente Zandvoort weg zal vallen of dat er veel minder
geld voor beschikbaar zal zijn.

Als het aan de wethouder ligt zullen de taxibusjes veel
minder vaak gaan rijden

Ouders met moeilijk lerende kinderen of kinderen
met een handicap, die hun
kinderen naar Haarlemse
scholen voor speciaal on-

derwijs moeten sturen,
doen dat al jaren via taxibusjes die de kinderen bij
de scholen afzetten en
weer ophalen. Daar is sub-

De Mannetjes
Stukken waren
zoekgeraakt

“We hebben met wethou-

der Toonen gesproken maar
die wil zich aan de regels
houden. Volgens ons is het
een besparing van € 80.000
op jaarbasis en dat vind ik
echt ‘peanuts’ voor een gemeente als Zandvoort”, zegt
een woordvoerster. Ze heeft
voorgesteld om haar eigen
bijdrage te verdubbelen om
de huidige regeling in stand
te houden maar dat zou volgens de wet niet mogelijk
zijn. De grootste zorg voor
de ouders is om de kinderen
naar school en weer terug
naar Zandvoort te krijgen.
En dat geldt vooral voor
ouders met meerdere kinderen die op verschillende
basisscholen zitten en voor
ouders met een vaste baan.
“Ik kan niet mijn kinderen
om acht uur op school
krijgen als ik zelf om half
negen moet beginnen”,
schetst een woordvoerster,
“en een genoemde optie
om de vaste baan op te zeggen, is uiteraard absurd.”

Handbalsters
sluiten seizoen
winnend af

Stukken waren zoek
Wethouder Wilfred Tates noemt de uitspraken van partijgenoot en raadslid Jerry Kramer (VVD), gedaan in het

ZFM-radioprogramma Goedemorgen Zandvoort aangaande een aangepast bestemmingsplan LDC, uit de

lucht gegrepen. Kramer beweerde dat Tates de raad had

voorgelogen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de

stukken met de informatie, de raad nooit bereikt hebben.

Het is nog lang niet duidelijk wat op deze grond
gebouwd gaat worden

Kramer viel zijn wethouder aan over een nieuw en
volgens hem zomaar uit de
lucht vallend bestemmingsplan voor het LDC, waardoor
de bebouwing nog hoger
en dichter wordt. Volgens
Kramer heeft het college,
met Tates als projectwethouder, de raad voorgelogen
en dat is een politieke dood-

zonde. Op zijn weblog meldt
Kramer sarcastisch dat op
deze manier de grootste
kermis van Nederland ontstaat, “groter dan die van
Tilburg”. Tates echter ontkent in alle toonaarden dat
hij de gemeenteraad heeft
voorgelogen.

vervolg op pagina 3

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

Bij aankoop van een
RAY-BAN zonnebril
een paar originele
RAY-BAN teenslippers
KADO!!!!

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
Live programma

Oud Zandvoort

elke zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur
4 juni:
11 juni:
18 juni:

dhr. J. Visser - Het oude postkantoor
dhr. W. Buchel - Sportschool Buchel
mv. R. Rudolphus - Zandvoorts Trommelcorps

vervolg op pagina 3
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SCOOTMOBIELEN

Wees er snel bij
want op-is-op!

‘Maar het vertrouwen in
de wethouder houdt niet
echt over, zeg maar’

sidie voor en een aantal ouders betaalt ook een eigen,
substantiële, bijdrage. “Het
is een al jaren verworven
recht. Wij hebben nu een
beschikking van de gemeente ontvangen waaruit blijkt dat we wel een
vergoeding krijgen voor
openbaar vervoer, per het
nieuwe schooljaar, maar
niet meer voor de taxibusjes. Het openbaar vervoer is
in de meeste gevallen absoluut niet haalbaar om deze
kinderen zonder begeleiding te laten reizen”, aldus
een van de ouders. Toonen
stelt dat het zeker niet de
bedoeling is de kinderen
zonder begeleiding te laten
reizen met het openbaar
vervoer: “De verordening
biedt tevens de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een vergoeding
openbaar vervoer voor een
begeleider, indien het kind
niet zelfstandig kan reizen.”

Verontruste ouders

Sport

22

Lekker gratis

Als u deze bon ingevuld inlevert bij een
van onze winkels, krijgt u gratis een aardbeienschelp. Een kunstwerkje van onze
banketbakker Coen met de duurzaam
geteelde aardbeien van Jan Robben en
verse melkroom van Antoon Miltas.

Naam*

Voorletter(s)*

E-mailadres

Postcode*

Dhr/Mw

Ik vind het goed dat Van Vessem & Le Patichou mij per e-mail op de hoogte houdt van nieuwe producten en
aanbiedingen en dat ik hun nieuwsbrief met waardebon krijg toegestuurd.
* verplicht invullen
Slechts één bon per klant, bon geldig t/m 12-6-2011.
Voor winkeladressen zie: www.vvlp.nl

Gemeente Zandvoort geniet net als haar burgers
van het vrije pinksterweekend. Daarom gaat
de participatieavond op 13 juni niet door!

Radio: 106.9 | Kabel: 104.5 | Teksttv: kanaal 45 | www.zfmzandvoort.nl

1

familieberichten
Na een gelukkig en fijn leven is Diny weggevallen.
Zij was mijn maatje.

Catharina Wiegerdina
Vliek-Willemse
Zandvoort
5 november 1929

Haarlem
27 mei 2011

dankbetuiging

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken
voor alle leuke, lieve reacties, kaarten, bloemen, etc.
na het overlijden van

Coby Blankenstein (90 jaar)
op 7 mei j.l.
Namens Ger Blankenstein, kinderen en kleinkinderen

Gé Vliek

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

Autobedrijf Zandvoort

Kyra

Hét APK keurstation

APK KEURING

Burg. van Fenemaplein 19-12
2042 TG Zandvoort

ter waarde van € 29,-

Diny is overgebracht naar het Uitvaartcentrum aan
de Tollensstraat in Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
vrijdag 3 juni om 12.15 uur in Crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6
te Driehuis. Tijd van samenkomst is 12.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in een
van de ontvangkamers van het crematorium.

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Dankbaar voor de liefde waarmee zij ons omringde, delen wij
u mee dat van ons is heengegaan mijn liefhebbende vrouw,
lieve moeder, onze zus en tante

Anna Eva Johanna van der Sluis - Jacobs
Ö Zandvoort, g Hoofddorp,
24 april 1950
24 mei 2011

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Healthclub Zandvoort BV
Burg. van fenemaplein 27
2042 TH Zandvoort

ZOMERACTIE 2011
A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Train de maanden juni, juli en augustus

voor € 99,=*
(hoe sneller je lid wordt hoe langer je profiteert)

Roger
Armand

NIEUW BIJ HEALTHCLUB ZANDVOORT

Jasperdina en Karel
Klaas en Martha

Pasteurstraat 19
2041 VA Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving
In de vroege ochtend van zaterdag 28 mei is, na een
liefdevolle verzorging in Huis de Bodaan, in alle rust
overleden de heer

Jaap Keur
Zandvoort,
* 20 september 1920

Bentveld,
† 28 mei 2011

namens Familie: J. Kalf - Keur
N. Keur - Draaijer
neven en nichten
Correspondentie adres:
S. Kalf, Elzenlaan 8, 1865 BM Bergen aan Zee
De crematie heeft in familiekring plaatsgevonden.
2

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner

*Vraag naar de voorwaarden

en onze familie

023-5713200
www.beachclubtien.nl

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Een strakkere buik door Infrarood werking
1-2 kledingmaten minder in 4 weken

Nu 50% korting voor leden*
en
25% korting voor niet leden*
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Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam is bereid mee te werken aan uitvoering van het
beheerplan voor damherten in de duingebieden. In dit

faunabeheerplan Damhert, opgesteld door de provincies
Noord- en Zuid-Holland, staan maatregelen om de groei-

ende overlast van damherten tegen te gaan, waarbij ook
afschot mogelijk is.

Dat heeft de gemeente
Amsterd am afgelopen
maandag laten weten. Het
gaat om herten in het duingebied van IJmuiden tot Den
Haag, waar de Amsterdamse
Waterleidingduinen (AWD)
toe behoren, dus ook voor
de AWD waar Zandvoort
aan grenst.
De damherten zorgen er
voor veel overlast voor het
verkeer, bewoners en bollenboeren. De dieren veroorzaken verkeersongelukken en
schade aan tuinen en bollenvelden. Onderdeel van
het plan is het afschieten
van dieren, maar daartegen

protesteerde onder meer de
Partij voor de Dieren (PvdD)
in de beide provincies en in
de Tweede Kamer. De gemeente Amsterdam liet eerder weten daar ook tegen te
zijn. Maandag stelde de gemeente dat deze maatregel
tot een minimum beperkt zal
worden. Al eerder zijn hekken
en wildroosters geplaatst om
de damherten binnen het
duingebied te houden. Ook
zijn verkeersmaatregelen
getroffen maar gemeente en
provincies constateren dat
er nog steeds sprake is van
overlast. De Amsterdamse
gemeenteraad bespreekt het
collegevoorstel op 22 juni.

vervolg - pagina 1 - Stukken waren zoek
Wilfred Tates heeft naar eigen zeggen wel degelijk de
raad geïnformeerd. Volgens
de projectwethouder is de
actie van Kramer een actie
van een eenling en wordt hij
niet door de andere leden
van de fractie gesteund.
VVD-fractievoorzitter Belin
da Göransson meldde dat er
dinsdag tijdens coalitieoverleg bleek dat twee stukken
met actieve informatie die
naar de raad zijn gestuurd,
daar niet zijn aangekomen.

“Los van het debat komende
dinsdag en woensdag, moeten we onderzoeken waarom deze stukken ons niet
op tijd bereikt hebben”, stelt
Göransson. Ondertussen
zijn ze wel aangekomen.
“De vragen die Kramer stelde, daar staan wij als fractie achter. Maar dat Kramer
voor de open microfoon van
ZFM zei dat Tates de raad
zou hebben voorgelogen,
steunen wij als VVD-fractie
niet. Dat gaat ons te ver”,
sluit zij af.

Wethouder Gert Toonen

Bezuiniging

Volgens Toonen zal, inderdaad in het kader van bezuinigingen, de vigerende
verordening strenger toepast gaan worden maar
afschaffen is niet mogelijk.
“Leerlingenvervoer is een wettelijk aan de gemeente opgelegde verplichting, die nader
is uitgewerkt in de gemeentelijke Verordening leerlingenvervoer 2006. Afschaffen
is dus niet aan de orde, wel
het strikt formeel toepassen
van de verordening”, aldus de
wethouder. Die verordening
werd de laatste jaren met een
zekere soepelheid gehanteerd
en die soepelheid zal gaan
verdwijnen. “De € 80.000 op
jaarbasis die genoemd wordt,
is niet correct. De kostendaling wordt veroorzaakt door
het strenger toepassen van
de verordening leerlingenvervoer, waardoor meer leerlingen gebruik dienen te maken
van het openbaar vervoer in
plaats van het door de gemeente georganiseerde taxivervoer. Op basis van het huidige cliëntenbestand wordt
ten opzichte van de begroting
2011 een bedrag van € 26.755
minder uitgegeven, terwijl
ten opzichte van de meerjarenramingen 2012-2014 dit
bedrag oploopt naar € 53.940
per jaar”, zegt Toonen.

Politiek besluit
VVD raadslid Jerry Kramer (archief foto)

Deze besparing is nog geen

wet van Meden en Perzen. De
Zandvoortse gemeenteraad
heeft van het college een
voorstel gekregen om bezuinigingen door te voeren die
keihard nodig zijn om tot
een sluitende begroting voor
2012 en daarna te komen.
Deze regeling is daar een
onderdeel van. Toonen: “Een
eventuele bezuiniging op
het leerlingenvervoer is onderdeel van een pakket door
het college aan de raad voorgestelde maatregelen om
tot een sluitende begroting
2012 en verder te komen. De
raad dient hierin nog keuzes
te maken en besluitvorming
volgt binnenkort.”

Minder soepel

Een oplossing is vooralsnog
niet simpel. Het leerlingenvervoer is onlangs opnieuw aanbesteed en men
moet dus afwachten wie de
nieuwe vervoerder zal gaan
worden. “Met de nieuwe vervoerder zal overleg worden
gevoerd in hoeverre het mogelijk is dat ouders voor eigen
rekening, gedeeltelijk gedekt
door de vergoeding voor het
openbaar vervoer, een plek in
het aangepast vervoer kunnen kopen. Overigens is het
de verantwoordelijkheid van
de ouders het vervoer naar
en van school te regelen.
De gemeentelijke verantwoordelijkheid is vastgelegd
in de verordening leerlin-

genvervoer. En die is daarin
duidelijk: openbaar vervoer
is uitgangspunt, redenen
voor aangepast vervoer
worden slechts beperkt opgesomd. De regeling is dus
geen versoepeling, maar de
verordening is de afgelopen
jaren (te?, red.) soepel toegepast”, aldus de wethouder, die verder meldt dat:
“Vooraankondigingen van
ons voornemen, om de reeds
jarenlange soepele toepassing van de verordening om
te zetten naar een formele
toepassing, zijn gedaan in
de beschikking leerlingenvervoer 2010/2011 die de
ouders hebben ontvangen
en bij het toezenden van het
aanvraagformulier 2011/2012.
Hiernaast wordt op de gemeentelijke website uitleg
gegeven hoe en wanneer
men in aanmerking komt
voor een voorziening leerlingenvervoer. De verordening
staat ook op onze website en
daarin staat precies vermeld
op welke vervoervoorziening
men recht heeft.”

Geen alternatief

Op de vraag of deze kinderen,
in Zandvoort circa 60, op een
of meerdere scholen in onze
eigen gemeente opgevangen zouden kunnen worden
antwoordt hij negatief: “In
Zandvoort is geen voorziening speciaal basisonderwijs en/of speciaal onderwijs. Het aantal potentiële
deelnemers is te beperkt om
een dergelijke voorziening
verantwoord in stand te houden. Wel wordt er vanuit de
rijksoverheid naar gestreefd
de uitstroom naar het speciaal basisonderwijs zoveel
mogelijk te beperken.”
Volgens ambtenaren wordt
de regeling in de buurgemeenten van Zandvoort
nog steeds met de nodige
soepelheid toegepast. Het
is niet bekend of ook daar
veranderingen aanstaande
zijn hoewel een regionaal
ochtendblad meldde dat de
gemeente Haarlem eveneens
op het leerlingenvervoer wil
gaan bezuinigen.

column

Volgens mij…
word ik gepest met een
crash. De crash van mijn
computer wel te verstaan.
Van dat stomme apparaat
ben ik wel afhankelijk. Hij
nam al heel lang een loopje
met me. Op een gegeven
moment zei hij (natuurlijk is
het altijd een hij): “Doe het
zelf maar, ik geef er de brui
aan.” Nou, daar zit je dan
en denkt “chips wat nu?” Is
dat ding nog te repareren of
moet ik een aanslag doen op
mijn spaarpot? Helaas het
laatste is de beste oplossing
dus probleem opgelost. Ik
ben weer te genieten voor
de omgeving.
Nou daar staat hij dan te
pronken op mijn bureau. Hij
ziet er mooi en blits uit met
een draadloze muis en toetsenbord, een groot scherm
en een nieuw programma.
Mijn liefje wat wil je nog
meer? Graag hulp want ik
snap werkelijk niets van
Windows 7. Het lijkt wel of ik
Arabisch lees. Alles wat ik invoer doet dat stomme apparaat niet. Het is goed dat het
raam niet open staat want
anders lag hij allang buiten. Omdat zelfs mijn man
geen oplossing weet, koop ik
maar een dikke Van Duuren
met als titel ‘Het complete
boek’. Geweldig, maar niet
heus. Ook nu is het wéér
Arabisch. Na dagen steunen,
zuchten en oefenen lukt het
me om iets te printen. Maar
hoe stuur ik een foto naar de
krant door? Geen idee.
Intussen ga ik naar mijn
favoriete horoscoop, die
zegt: “Laat vandaag alles
maar gewoon over je heen
komen. Dingen forceren zal
namelijk averechts werken,
al helemaal op zakelijk vlak.
Je kunt nu eenmaal geen
ijzer met handen breken,
probeer dat dan ook niet.
Geduld is de eigenschap die je nu in jezelf aan moet boren.”
Bedankt voor de tip!
Geduld is niet m’n
sterkste kant.

Nel Kerkman

B&W Amsterdam neemt
standpunt hertenoverlast
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burgerlijke stand

Aanbieding voor
vrijdag en zaterdag

21 mei - 26 mei 2011
Geboren:

Xander Jan, zoon van: Stam, Martijn Jan en: Andel, Annemieke
Jonkheer Johan Cornelis Ilje, zoon van: Mollerus, Jonkheer
Johan Cornelis en: de Jager, Anna Margaretha
Lily, dochter van: van Dam, Jeroen en: Schaapsmeerders,
Margaretha Dina
Nami, zoon van: Tavakolli Sabet, Ebrahim en: Jahanfar,
Mehrnush Sadat

Gehuwd:

Onze heerlijke en inmiddels
bekende Zandvoortse jutterkoeken
10 stuks nu voor € 3,25
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf

Bier, Mike en: Veenstra, Greetje

Overleden:

Koper, geb. Keesman, Alida, oud 89 jaar
Schumacher, Paul Karel Theodoor, oud 92 jaar
van Marle, geb. van de Staak, oud 53 jaar

kerkdiensten

Komende donderdag (hemelvaart)
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.00 uur Pastores D. Duijves en C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
Viering in Agathakerk Zandvoort

Komende zondag

Protestantse gem. Zandvoort
14.30 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur heer P. v.d. Smaal
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor D. Duijves

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
juni
2 Schaaktoernooi - Louis Blok Schaaktoernooi,
Louis Davidscarré, 11.00 – 17.00 uur

2 Tennis - 7e speeldag Eredivisie: TC Zandvoort – van Horne
3 Oomstee jazz - Shai Shahar (USA), aanvang 21.00 uur
5 Muziekpaviljoen - Martijn Schok Boogie & Blues Band,
13.00-16.00 uur

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

17-09-09
Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook deDoseniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,--

		

Bel: 5712102

Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

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

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

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

7-10 juni Wandelvierdaagse - Start bij hockeyclub,
aanvang 18.30 uur

9 Presentatie ANBO - Over gezonde voeding bij

50 plussers. Jeugdhuis achter Protestantse Kerk,
Kerkplein, aanvang 14.30 uur.

9 Haringparty - Hollandse Nieuwe bij Pesce Fresco,
aanvang 16.00 uur

Zandvoorts Museum:
t/m 24 juli: tentoonstelling Perceptie(s)
Geldt voor alle
heren- en damesslips
Uw sloggi dealer

BY CHRIS KUIN

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.

Naast onze à la carte kaart:

Brasseriemenu
restaurant Harocamo
driegangen
voor € 29,50
Kerkstraat
14 | 023-5712102
(maandag
en donderdag
€ 25,00)

Zalmtartaar met crème fraiche,
dille en kappertjes
of
Dun gesneden runderlende
met mosterddille dressing
iii
Varkenshaasmedaillons
met een saus van brie de meaux
of
Gebakken kabeljauwfilet
met witte wijnsaus
iii
Yoghurtijs
Dinsdag en woensdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Zomerbloeiers voor
binnen en buiten
Specialist voor al uw bloemwerken.

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend
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Koninklijke Onderscheiding voor Ger Cense
Vorige week vrijdag kreeg Ger Cense tijdens de Algemene
Ledenvergadering van het Genootschap Oud Zandvoort

(GOZ) een Koninklijke Onderscheiding (KO) uitgereikt.
Op voorspraak van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap werd hij benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau, voor zijn verdienste voor de maatschappij.

Ger Cense (l.) wordt gedecoreerd door de burgemeester

Vanaf 1995 tot heden heeft
Cense zich, als voorzitter bij
het GOZ, ingezet voor het con-

serveren van de cultuurhistorie in onze gemeente. Ook
heeft hij zich op bijzondere

wijze ingezet voor jeugdwerk.
Cense was medeoprichter en
voorzitter van de jeugdvereniging ‘De Vliegende Schotel’ in
de periode van 1955 tot 1965.
Vanaf 1987 tot heden heeft hij
diverse functies bekleed bij de
Rotaryclub Zandvoort. Cense
was totaal verrast toen hij,
nadat hij de bestuurshamer
voor goed had neergelegd,
door burgemeester Niek
Meijer de versierselen van de
KO kreeg opgespeld.
Daarvoor kreeg hij door het
langst zittende bestuurslid, Matthé Crabbendam, de
gouden speld voor erelid van
het GOZ opgespeld, nadat
voorzitter a.i. Ankie Joustra
de leden gevraagd had of zij
met die benoeming instemden en dat was uiteraard

geen punt van discussie. Er
wachtte Cense nog een verrassing. Hij kreeg uit handen
van het nieuwe bestuurslid
Peter Bluijs het eerste, genummerde, exemplaar van
het boek ‘Zandvoort op linnen’ overhandigd. Dit prachtige boek, waarover elders in
deze krant meer, is samengesteld door zijn dochter en
bevat een zeer groot aantal
afbeeldingen van werken van
24 kunstschilders die allemaal
schilderijen van Zandvoort
hebben gemaakt. Enkele namen: Frans Hals, Jozef Israëls
en J. Koekoek. Cense wist dat
eraan gewerkt werd maar in
het grootste geheim is het
ondertussen van de pers gerold en kreeg hij het eerste
exemplaar met een opdracht
van dochter Anne Marion.

Hulpverleningsdag slechts mager bezocht
De Hulpverleningsdag op het Badhuisplein heeft vorige
week zaterdag het succes van de vorige edities niet kunnen evenaren. In de ochtend hadden de vele vrijwilligers
van de lokale en regionale hulpverleningsdiensten, bij de
vroege opbouw van hun voertuigen en informatiestands,
nog echt positieve gedachten over de aanstaande belangstelling voor hun activiteiten. Het weer werkte echter tegen waardoor de belangstellenden massaal wegbleven.

Ambulancebroeder geeft uitleg over zijn motor | Foto: Rob Bossink

Natuurlijk werden er, ondanks de tegenslagen van
de natuur, de hele dag demonstraties gegeven, folders uitgedeeld en informatie verstrekt. Het Rode Kruis
met ‘lotusslachtoffers’ en
snijwondenbehandeling, de
brandweer met ladderwagen en autowrak knippen, de
politie met bikers, de jetski
en leerzame zaken over het
verkeer en de Zandvoortse
Reddingsbrigade met klosgooien en een ministrandwachtcursus. De KNRM wist
met de uitstalling van de
Annie Poulisse, ‘redboot’ van
Zandvoort, de reddingswinkel en de belofte bij mooi
weer een rondvaart te orga-

niseren ook weer velen naar
zich toe te trekken. Nieuw
waren de vrijwilligers van
Dierenasiel Kennemerland
die er met hun ambulance duidelijk zichtbaar
acte de précense gaven.
Dat gold ook voor de aanwezige Zeehondencrêche
Pieterburen. De demonstratie met de helikopter kon
vanwege het woelige weer
helaas geen doorgang vinden. Al met al een welgemeend compliment voor al
die enthousiaste vrijwilligers
die van 10.00 tot rond 15.30
uur hun steun verleenden
aan de Hulpverleningsdag
op een winderig en soms
zelfs nat Badhuisplein.

ZANDVOORT SCHOON!?
trekt de stekker eruit!
In elk huishouden sneuvelen in de loop van het jaar elektrische apparaten. Stekker eruit en weg d’r mee! In die apparaten
zitten echter zoveel goed herbruikbare grondstoffen dat het zonde is om die zomaar in de vuilnisbak te stoppen. Beter is
om ze gratis in te leveren bij de gemeente, die ze afvoert naar een verwerkingsbedrijf.
Als u ze inlevert via leerlingen van de Beatrix-, Duinroos- en Nicolaasschool, kunnen die scholen daarmee nog sport- en
spelmateriaal in de wacht slepenOm het makkelijker te maken zijn er klein kartonnen verzameldoosjes, JEKKO’s genaamd,
waarin de apparaten thuis kunnen worden verzameld. Deze JEKKO’s zijn gratis af te halen bij de receptie van het raadhuis
of van de remise. Voor meer informatie: www.wecycle.nl

Met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Brand bij paviljoen

In de nacht van maandag
op dinsdag heeft in strandpaviljoen De Haven van
Zandvoort enige tijd brand
gewoed. De eerste melding
kreeg de brandweer even na
half een. Vijf minuten later
werd de brand opgeschaald
naar ‘brand middel’, hetgeen
een forse brand betekend, en
kwamen drie Zandvoortse
blusgroepen in actie die tot
bijna half twee bezig waren
voordat de brand werd afgeschaald naar ‘brand klein’.
De brand ging met grote
rook- en stankontwikkeling
gepaard. Hoe de brand is
ontstaan is vooralsnog niet
bekend en wordt onderzocht.

De Rabobank helpt

Voor de 6e keer organiseert
de regionale Rabobank een
medewerkers-vrijwilligersdag. Tijdens deze dag zijn er
tientallen medewerkers druk
in de weer om mensen een
onvergetelijke dag te bezorgen. Zo zijn vorig jaar bewoners van Nieuw Unicum in
het zonnetje gezet tijdens
een heerlijke verwendag.
Voor dit jaar vraagt de bank
om een nieuw project aan
te dragen. Dus kent u een
vrijwilligersproject dat hulp
kan gebruiken? Laat het
vóór 15 juni weten via www.
rabobank.nl/haarlem en wie
weet komen medewerkers
van Rabobank Haarlem en
Omstreken u helpen om uw
idee werkelijkheid te laten
worden.

Fietsster mishandelt

Een 25-jarige inwoonster
van Zandvoort is maan-

dagochtend rond
08.30 uur mishandeld door een andere
fietsster. De vrouw
fietste op de Herman
Heijermansweg en ter
hoogte van de manage
had zij een aanvaring
met een andere fietsster. De Zandvoortse reed
door, maar de andere dame
ging achter haar aan, reed
haar klem en heeft haar
meerdere malen in het gezicht geslagen. Ook werd
zij geschopt. De vrouw
heeft hier onder meer een
hersenschudding aan overgehouden. De verdachte is
doorgefietst maar de politie komt er graag achter
wie dit geweest is. Het gaat
om een vrouw van rond de
25 jaar, met donker haar, een
normaal postuur, ze sprak
abn en droeg een lichte joggingsbroek. De vrouw reed
op een blauwe sportieve
fiets. Getuigen worden verzocht contact op te nemen
met de politie in Zandvoort
via tel. 0900-8844.

Flessenpost!

Haar oma vertelde van vroeger over ‘Flessenpost’. Dat
vond kleindochter Feline
(5) reuze interessant en bedacht zelf ook een fles, met
briefje, in zee te gooien. Tot
haar grote verbazing kreeg
zij niet lang daarna een
kaartje opgestuurd van een
bewoner uit Purmerend.
Die had tijdens een strandwandeling bij Julianadorp
de fles gevonden en na wat
gepriegel het briefje eruit
gekregen. Feline kan het
beamen: flessenpost werkt
nog steeds!
5

Zandvoortse Courant • nummer 22 • 02 juni 2011

Nicolaasschool wint
WEcycle-actie

Dancemob met Loona: winderig maar hartverwarmend
De gewenste zonnestralen lieten het afweten tijdens de

dancemob bij Mango’s Beach Bar afgelopen zaterdag,
waar de internationaal bekende Zandvoortse zangeres

Loona met stralende lach voor een enthousiast publiek optrad. Zij danste de choreografie van haar nieuwste single

‘Vamos a la playa’ in het kader van de Week van de Zee.
Onvoorstelbaar hoe snel de passen onder de knie waren en
ook in zo’n swingend, gelijkbewegend tempo.

Zangeres Loona leidt de Dance mob

door Mandy Schoorl

Het weer dreigde flink roet
in het dansfestijn te gooien,
maar dat mocht de pret
niet drukken. Ondanks de
pittige wind was er geen
gebrek aan deelnemers.

Het evenement trok opvallend veel jong publiek.
En er was voorbereiding
geweest, gezien het kleine
meisje met blonde krullen
voor mij, die de danspasjes
met zorg uitvoerde, nog
voordat het festijn startte.

I Cantatori Allegri
treedt op in De Krocht
De ‘vrolijke zangers’, of te wel ‘I Cantatori Allegri’, treden

op zondagavond 5 juni op in theater De Krocht. Het kamerkoor, dat zoals altijd onder leiding staat van Jan Peter
Versteege, zal deze avond begeleid worden door pianist
Fred Gest.

I Cantatori Allegro bestaat
bijna acht jaar en is bekend
van de Christmas Carrolls die
zij elk jaar in de kersttijd voor
een goed doel in Zandvoort
ten gehore brengen. Ook geven ze regelmatig optredens
in verzorgingshuizen.
Zondag staan Nederlandse
liederen zoals ‘Merck toch
hoe sterck’, ‘Klokke Roeland’
en ‘Ick segh adieu’ op het programma. Het concert begint
met geestelijke werken als de
‘Cantique de Jean Racine’ en
een ‘Ave Maria’ maar ook wor-

den bewerkingen gezongen
van popsongs en liederen uit
Zuid-Afrika zoals ‘Sari Marais’
en ‘Nkosi Sikkelel’ en musicals. Het programma wordt
gelardeerd met solo’s en duetten van individuele leden
van de zanggroep. Daarnaast
zingen twee andere zangleerlingen van Versteege
mee: Gabriella Munier en
Cathy Samé-Lottin. Het concert begint om 20.00 uur en
de toegangsprijs is € 7,50. De
kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar en bij de leden van
I Cantatori Allegri.

Het filmpje op YouTube en
het oefenen van de danspassen bij de dansstudio
van Conny Lodewijk voorafgaand, hebben daaraan
al de nodige bijdrage geleverd.
Er werd gestart met een
kleine training onder leiding van captain (aangever) Remy van Loon. Hij en
vier jonge, soepel dansende meiden deden het voor,
waarop iedereen volgde.
Dansonderdelen met namen als wave, lichaamsroll
of lasso deden hun intrede.
Daarna werd het smachtend wachten op Loona snel
beloond, toen zij in jeugdige
outfit het houten podium
betrad. De kinderen keken
vol ongeloof naar hun grote
idool en de passen werden
met blije drift ingezet. Ook
enkele ‘jonge ouderen’ deden mee, waarbij de swing
er heel goed in zat. Door
de inzet van de springende
menigte werd de beginnende regen weg gedanst.
De warme handen gingen
de koude lucht in en het

nummer ‘Bailando’, waarmee Loona 12 jaar geleden
doorbrak, werd gezongen
“als bonustrack voor het
waanzinnige optreden”, zo
meldde zij. Daarna wilde iedereen nog één keer los op
‘Vamos a la playa’, waarvan
de vertaling ‘we gaan naar
het strand’ betekent.
Warme chocolademelk met
slagroom werd na afloop de
lijfdrank van de dag. Verder
kon men zich binnen heerlijk warmen aan andere
mensen en aan de singel-cd
‘Vamos a la playa’ die Loona
gratis uitdeelde aan een ieder die had meegedanst!
Een ode aan iedereen die
het gure weer heeft getrotseerd om hieraan mee
te werken. Jullie hebben samen met de organisatie een
nieuw, sportief, super gezellig event op de kalender gezet. Een hopelijk jaarlijks terugkerend evenement, met
weergoden die ons dan wel
eensgezind zijn! Een filmpje
van de Dancemob is te zien
op: www.robbossink.nl.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet
dat de redactie het met de inhoud eens is. De
redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van
brieven te weigeren.

De Nicolaasschool heeft de meeste kleine defecte huishoudelijke elektrische apparaten opgehaald. Dat maakte Peter

den Boer, hoofd Reiniging en Groen gemeente Zandvoort,
maandagochtend bekend.

De winnaars van de Nicolaasschool

Aan aantal weken geleden
startte de gemeente de actie
die door WEcycle gesteund
wordt, om met name de basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8 bewust te maken
van het feit dat het recyclen
van huishoudelijke apparaten
veel meer voordelen heeft dan
zo maar weggooien bij het
grof vuil. Niet alleen het milieu is ermee gebaat maar ook
kunnen een heleboel onderdelen weer gebruikt worden
waardoor andere apparaten
weer minder duur worden.
De drie basisscholen van De

Golf namen deel aan een actie
om zoveel mogelijk van deze
defecte apparaten te verzamelen. WEcycle stelde daar tegenover dat de school per ingeleverd apparaat een aantal
punten krijgt waarmee leuke
dingen voor de school aangeschaft kunnen worden. De
winnaar, de Nicolaasschool,
mocht een digitaal fotocamera in ontvangst nemen met
het verzoek van Den Boer om
in de komende tijd een filmpje
te maken, want dat kan met
deze camera, over het onderwerp recyclen.

waterstanden

Service NS verslechterd
Het wordt ons steeds moeilijker gemaakt om met de trein te
reizen. Tot voor kort kon ik enkele dagen voor de geplande reisdatum aan het station een computeruitdraai van de vertrek- en
aankomsttijden krijgen en op welke perrons ik dien over te stappen. Dat is in mijn geval zeer belangrijk aangezien ik gebruik maak
van een rollator. De liften op de diverse stations liggen meestal
aan het eind van de perrons, wat dus extra tijd vergt. Ik, en met
mij vele ouderen, beschik niet over een computer en dan ben je
afhankelijk van andere informatie.
Helaas is in Zandvoort deze service onlangs beëindigd. Bij navraag
kreeg ik als antwoord: "Pech gehad, mevrouw. U kunt het aan de
conducteur vragen". Nu weet iedereen, dat er lang niet altijd een
conducteur zich laat zien en als hij/zij wel aanwezig is, moet je zelf
alles opschrijven. Bellen naar de NS is ook geen reële optie, want
dat kost € 0,40 per minuut en de wachttijden zijn vaak lang.
Voor een seizoensplaats als Zandvoort is dit gebrek aan service
niet echt een goede zaak.

Milly van Zantvoort

023 - 571 57 07
Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl
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De actieve makelaar in Zandvoort!
Jac. van Heemskerckstraat 23
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Zandvoort

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.
Raadhuisplein 11
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Zandvoort

To

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.
BM van Alphenstraat 61F36
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Zandvoort
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Vraagprijs: € 219.000,= k.k.
De Favaugeplein 43B
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Zandvoort
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Vraagprijs: € 269.000,= k.k.
incl. garagebox

Dit UITSTEKEND verzorgde appartement met LIFT,
is fraai gelegen op de 2e etage met een schitterend UITZICHT over ZEE en de BOULEVARD. De
ruime woonkamer heeft een open haard, prachtig
uitzicht en geeft toegang naar het zonnige balkon.
Het beschikt tevens over een royale keuken,
verzorgde badkamer en een ruime slaapkamer.
•
•
•
•
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Steenworpafstand van het strand en het centrum;
Parkeergelegenheid (gratis) bij het complex aanwezig;
Servicekosten:€ 178,54 p/m incl. voorschot verwarming;
Woonoppervlakte: ca.78 m2.

Zandvoort

!
rum
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Fraai uitzicht op het levendige Raadhuisplein;
Alle voorzieningen binnen uw bereik;
Appartement op een aantrekkelijke locatie;
Woonoppervlakte ca. 120 m2.

•
•
•
•

Vraagprijs: € 449.000,= k.k.
De Ruyterstraat 4F5
Zandvoort
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Parkeren op afgesloten, eigen terrein;
Fraaie laminaatvloer in het gehele appartement;
Servicekosten € 265,= p/mnd incl. voorschot verwarming;
Woonoppervlakte 83 m2.

Vraagprijs: € 200.000,= k.k.
Wilhelminaweg 3

nde

staa
Vrij lla!
vi

Centrale ligging van het centrum, strand en NS-station;
Zeer goede staat, zo te betrekken;
Servicekosten € 250,= p/mnd incl. voorschotverwarming;
Incl. garage met 2 parkeerplaatsen;
Woonoppervlakte ca: 80m2.

Zandvoort

Aantrekkelijk royaal familiehuis;
Zeer geschikt voor praktijk of kantoor aan huis;
Gelegen aan de rand van het groene hart;
Woonoppervlak ca. 260 m2.

Gelegen op de 1e en 2e etage in het centrum van
Zandvoort ligt dit royale en lichte appartement
met een zonnig balkon op het zuidwesten. Het
appartement heeft een ruime woonkamer met
open keuken, een studeerkamer, 4 slaapkamers,
royale badkamer met ligbad en douche en een
2e living of werkruimte.

Cornelis Slegersstraat 14

Dit stijlvolle en uitstekend verzorgde appartement
ligt direct aan de boulevard met schitterend uitzicht
over zowel het strand als de zee. Het beschikt over
2 slaapkamers, een verzorgde badkamer met een
ligbad/douchecombinatie en de nieuwe keuken
(2009) is voorzien van inbouwapparatuur. In de onderbouw is de zeer grote garage met vóór de garage
ruimte om nog eens twee auto's te parkeren.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vraagprijs: € 980.000,= k.k.

Dit ruime en uitstekend onderhouden 3-kamer
HOEKappartement is gelegen op de 8e etage van
het complex “Residentie Santhorst”. Het heeft een
schitterend uitzicht over het duinenlandschap, circuit
en een stukje zeezicht. Er zijn 2 balkons aanwezig,
de woonkamer is ruim én licht, de moderne keuken
is v.v. inbouwapparatuur, 2 slaapkamer en een badkamer met douche. Tevens zijn er in het gebouw 2 liften
aanwezig en in de onderbouw is de berging gelegen.
•
•
•
•

Zandvoort

roya

Wonen op het GEZELLIGSTE PUNT van Zandvoort
doet u hier op het Raadhuisplein! Het ligt op
een FANTASTISCHE locatie op de 2e woonlaag
en beschikt over 2 slaapkamers, een badkamer,
een royale woonkeuken, een ruime woon- en
eetkamer en een prettig balkon met berging.
Het gehele appartement is zeer licht door de
grote raampartijen;
•
•
•
•

UITSTEKEND onderhouden HALFVRIJSTAANDE
VILLA op een royale kavel van 686 m2 eigen grond.
Deze fraaie villa is een licht, uitnodigend huis met
een flinke zonnige achtertuin op het westen. De
villa heeft een royaal trappenhuis, 5 SLAAPKAMERS
en een aparte WASKAMER. De oprit biedt ruimte
aan meerdere auto’s en de grote vrijstaande garage is ook ideaal als hobbyruimte.

Kostverlorenstraat 106

Op loopafstand van centrum, NS-station en het strand;
Royale maatvoering, woonoppervlakte circa 197 m2;
Geen servicekosten, geen aktieve VvE;
Deels v.v. isolatieglas; dubbele bewoning mogelijk.

Dit zéér verzorgde 4-kamer appartement is gelegen
op een aantrekkelijk locatie DIRECT aan de boulevard
met een heerlijk zeezicht. Recentelijk is het appartement verbouwd, de keuken aan de voorzijde is
gerealiseerd en er is een bijzonder fraaie schuifpui
geplaatst. Het appartement beschikt over een
royale woonkamer, 3 slaapkamers, een badkamer
met douche en aansluiting voor de wasmachine.
•
•
•
•

Appartement in goede staat van onderhoud;
LAGE Servicekosten: € 128,00 per maand;
Woonoppervlakte: ca 80 m2;
Vraagprijs garagebox: € 30.000,= k.k..

Deze vrijstaande villa is fantastisch gelegen in het
groene hart van Zandvoort. Een heerlijk woonomgeving in de directe nabijheid van alle voorzieningen
én op loopafstand van de duinen en het strand! De
woning beschikt o.a. over een heerlijk zonnige tuin
rondom de woning, een oprit voor meerdere auto’s,
een sfeervolle living, een moderne keuken, 4 slaap
kamers, 2 fraaie badkamers en de garage is om
gebouwd tot een studio met badkamer en toilet.
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Fantastische
villa op royaal perceel;
C • Ideale tuin voorgelegen
O
K
een
barbecue
en speelplaats voor kinderen.
R
E
•
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eenvoudig
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bouwen naar garage;
V

Vraagprijs: € 850.000,= k.k.

• Woonopp. : ca. 185 m2 (incl. voormalige garage)

Meest verkopende makelaar in Zandvoort (Bron: NVM)

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

Rob Greeven

Timo Greeven

Suzanne Greeven

Bianca van der Veld
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Nieuw parkeersysteem gaat per 1 juli van start
De gemeenteraad vergaderde op 24 en 25 mei voor het
eerst op de nieuwe manier. Na op dinsdag informatie te
hebben ingewonnen over de raadsvoorstellen via de Informatie bijeenkomst, werd op woensdag daarover gedebatteerd en uiteindelijk ook besloten. Ook hier was het, net
als op dinsdag, behoorlijk wennen. Besluiten vielen er gelukkig wel. Zo werden de eerste buurten aangewezen waar
het nieuwe parkeersysteem van start gaat.
Eind 2010 besloot de gemeenteraad tot een nieuw
parkeersysteem voor heel
Zandvoort. Het grootste deel
van Zandvoort wordt een
‘bewonersparkeergebied’.
Het eerste gedeelte van
Zandvoort waar dit systeem
wordt ingevoerd is een ruim
gebied rondom de nieuwe
parkeergarage van het Louis
Davids Carré. Parkeerders
zonder een zogenaamde
‘Zandvoortvergunning’ mogen dan niet meer in de
woonstraten waar het regime geldt, hun auto parkeren.
Alle partijen, op D66 na, vonden dat de jaarlijkse bewo-

nersvergunning niet meer
dan € 80 per auto mag kosten. D66 vindt dat vanwege
het milieu de vergunningen
voor de tweede en volgende
auto’s duurder zouden moeten zijn. Het nieuwe regime
gaat per 1 juli aanstaande in.
De bewoners worden daarover nog nader ingelicht.

Veiligheidsregio
Kennemerland

Alle gemeenten in onze
omgeving hebben moeite
met de begroting en de bezuinigingen van de Veilig
heidsregio Kennemerland
(VRK). Deze brengen nogal

wat onrust teweeg want
gevreesd wordt voor minder veiligheid door onder
andere besparingen bij de
brandweer. Ook onze gemeenteraad heeft grote zorgen. De Zandvoortse politiek
wil van de vrijwillige brandweerlieden meer horen over
de effecten die zij voorzien.
Het onderwerp kon mede
daardoor niet in stemming
gebracht worden en is dus
veertien dagen doorgeschoven. Het jaarverslag van de
VRK over 2010 werd wel aangenomen.

Bestuursakkoord

Een zaak die alle gemeenten van Nederland raakt is
het bestuursakkoord met
het rijk over extra taken
die de gemeenten zouden
moeten gaan uitvoeren. De
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten had principeafspraken gemaakt, maar
veel gemeenten zijn het
daar niet mee eens omdat

volgens deze gemeenten
er wel de taken overkomen
van het rijk, maar niet al
het bijbehorende geld. Het
college van B&W stelde de
raad voor het bestuursakkoord af te keuren. De raad
zag het echter anders en een
nipte meerderheid was het
daarmee eens omdat het
bestuursakkoord ook veel
goede zaken bevat.

Installatie buiten
gewoon lid van de raad

Tijdens de vergadering werd
Cor Draijer geïnstalleerd als
buitengewoon raadslid voor
GBZ. Hij is de eerste die met
deze ‘titel’ beëdigd werd
want voorheen heetten de
steunleden van de fracties
nog buitengewoon commissielid. Omdat in het nieuwe
vergaderstelsel de commissies niet meer bestaan, is
ook de aanduiding van de
buitengewoon commissieleden dus veranderd in buitengewoon raadsleden.

ANBO Ledenvergadering druk bezocht
Ruim zestig leden van de ANBO afdeling Zandvoort hadden gehoor gegeven aan het ver-

zoek van het bestuur om de ledenvergadering in De Krocht te bezoeken. Oud voorzitter en
lid van Verdienste Take Huberts leidde tot aan de pauze de zeer drukbezochte vergadering
om het stokje vervolgens over te dragen aan zijn opvolger, Fred Kroonsberg.

Vlnr. Fred Kroonsberg, Take Huberts en Gerald Kuijper

De vele bekende agendapunten die bij zo een ledenvergadering horen, werden vlot
en veelal probleemloos door
waarnemend oud-voorzitter
Take Huberts afgehandeld.
Nieuwe leden van de kascommissie werden benoemd

zoals de heer Kemmer en
mevrouw Vleeshouwers en
een bedankje was er voor de
aftredende heer Brethouwer.
Daarna kondigde hij met
enige trots de nieuwe voorzitter van de Zandvoortse
ANBO aan: Fred Kroonsberg

die terzijde wordt gestaan
door Gerard Kuijper in de
functie van vice-voorzitter.
In zijn openingstoespraak
dankte de nieuwe voorzitter de vele ANBO leden en
bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen en dat, zo

Empelen & Van Dijk

vertelde hij, zal hij met inzet
en plezier gestalte geven.
Uiteraard ging hij in op de
veranderde en vooral spannende jaren met vele vragen
in het verschiet over pensioen, kwaliteit en betaalbaarheid van ons veranderende
stelsel van voorzieningen.
Behalve het opsommen van
de vele activiteiten van de
Zandvoortse ANBO bedankte
hij Arnold Goudriaan van het
Gewest Noord-Holland voor
zijn komst en belangstelling, zijn voorganger Jaap
Molenaar voor het vele verrichtte werk en voor zijn inzet
en betrokkenheid, vooral tijdens het jubileum. Veel waardering was er ook voor de 52
vrijwilligers en hij vroeg een
daverend applaus voor de
bestuursleden Wies de Jong,
Truus van der Voort, Sien
Paap-Paap en Jan Wassenaar
en Take Huberts. Een uitermate gezellige bijeenkomst
die wellicht een nieuw actief
jaar heeft ingeluid.

door Erna Meijer

Empelen & Van Dijk is al bijna 100 jaar een vertrouwde

hovenier en is sinds 2006 in Zandvoort gevestigd. Oorspronkelijk was het Lambertus van Empelen, die in 1873

de tijd gekomen achtte om zijn betrekking als tuinbaas

op de buitenplaats Berkenrode vaarwel te zeggen om
voor zich zelf te beginnen.

Zijn zoon Pieter Johannes van
Empelen nam de zaak in 1897
over en zorgde voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. Omstreeks 1907 kwam
Gerrit Jan van Dijk bij hem in
dienst, wat in 1914 resulteerde
in de oprichting van de vennootschap onder firma Van
Empelen & Van Dijk. Thans
staat de vierde generatie aan
het roer: Gerrit-Jan Stemmer
en zijn neef Niels van Dijk,
met vader Albert van Dijk op
de achtergrond! Het zelf kweken van planten en struiken
wordt sinds enige tijd niet
meer gedaan; er wordt onder
andere veel in Boskoop aangeschaft.
"Met in totaal 12 personen, die
over het algemeen al vele jaren in dienst zijn, met gerichte
kennis, ervaring en mentaliteit hebben wij zowel voor de
particuliere als de zakelijke
markt een breed aanbod aan
werkzaamheden. Al onze medewerkers zijn VCA (Veiligheid
Checklist Aannemers) gecertificeerd, hetgeen inhoudt
dat zij niet alleen werken
met de juiste en gekeurde
gereedschappen/machines,
inclusief de benodigde bescherming, maar ook milieuvriendelijk werken. Ons 'Stop
or Job'-project geeft duidelijk zes punten aan, waaraan
moet worden voldaan. Indien
één of meer van deze punten
niet van toepassing is, dienen maatregelen genomen

te worden zodat men alsnog
veilig kan werken", vertelt
Niels met veel enthousiasme.
De particulier kan bij Empelen
& Van Dijk terecht voor een
groot scala aan werkzaamheden: digitaal tuinontwerp,
aanleg en renovatie, contracten voor tuinonderhoud
en gazonmaaien, (sier-)bestrating en split, vijvers en
pompen, watergeefsystemen
(“ideaal voor de vakantie”),
onkruidbeheersing, tuinverlichting en vlonders of hekken
en poorten. In het bijzonder in
Heemstede en Bloemendaal
worden 2 à 3 keer per jaar vele
graven onderhouden. De zakelijke markt kan letterlijk op
vele terreinen gebruik maken
van hun kennis en ervaring.
Grote bedrijven doen een beroep op de veegwagendienst,
inclusief het sneeuwschuiven
in de winter en ander onderhoud van bijvoorbeeld het
parkeerterrein. De aankleding
van de entree is heel belangrijk en dat geldt eveneens voor
kantoorbeplanting of de aanplant van struiken en bomen,
ook openbaar groen.
Vanzelfsprekend wordt na een
afspraak een geheel vrijblijvende offerte gemaakt. Kijk
eens op de website www.
empelenvandijk.nl voor alle
mogelijkheden. Empelen &
Van Dijk Groenvoorziening
b.v., Max Planckstraat 50,
Zandvoort. Tel. 5246054.
9

Tuincentrum

Groots
assortiment
zomerplanten
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*, reumatische voet*, schimmeldiagnostieken nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
.........................................................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

ZANDKORRELS
Pedicure Salon Henny
voor een goede
voetbehandeling.
Komt ook bij u thuis!
Van Speijkstraat 23,
tel. 5734944, 06-50203097
of 06-31931940
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Voor een goede en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid.
06-46098919
www.massagebijrosa.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

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.

1
2
3
4
5
6
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Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.
.........................................................
Ontspannende
massages en yogales
aan zee, dat is toch echt
wel een relaxed idee?!
www.gajegoedvoelen.nl
06-22740448
.........................................................
L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
wassen zonder water,
electrische voetenwarmer,
kruikenhouder,
trippelstoel,
electrische deken,
gipsbescherming douchen
.........................................................
Valk Glasstudio
voor
Glas in lood
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Racket bespannen?
Dietrich Spanservice
Tel. 06-53618845
Oosterparkstraat 31,
Zandvoort
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Verhuizing Beauty
Balance by Sheila.
Vanaf 6 juni ontvang ik U
graag in mijn nieuwe salon!
Adres: Gasthuisplein 3 in
Zandvoort. Voor afspraken
en/of vragen kunt
bellen naar
023-5718681

Tarotreading.
Voor inzicht en advies m.b.t.
al uw levensvragen.
Tel. 06-14272862
.........................................................
Hondenuitlaatservice
“Woef is blij” individuele
wandeling en begeleiding,
specifiek afgestemd op de
behoeften van uw hond.
Veilig, liefdevolle zorg.
Ook oppasservice voor
katten. Tel. 06-40763988
.........................................................
Garages te huur
op diverse plaatsen in
Zandvoort. Info: Dorsman,
06-28640654
.........................................................
Te huur in Zandvoort:
zolderetage. Eigen douche
en toilet. Incl. G/W/L:
€ 550,- p.m. 1 mnd. borg.
Per direct beschikbaar.
Tel. 06-55393759
.........................................................
Psychiater zoekt
praktijkruimte. 1 dag in de
week, liefst nabij station.
Tel. 5263451
.........................................................
Mia Colore kalk en krijtverf.
Voor een prachtige
uitstraling van je huis.
Brocante aan de kust,
Haltestraat 61a, tel. 5713099
.........................................................
Permanent Make up
Specialiste met 17 jaar
ervaring en GGD
gecertificeerd maakt de
mooiste wenkbrauwen.
Boudoir, Achterweg 22
Zandvoort. Tel. 5736021
.........................................................
Zo, en dan nu weer
aan het werk !!!!!
Uw auto kopen of verkopen
via een professional !!!
Kijk voor meer informatie
en ons aanbod op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................
Free lance koken
Horeca ondernemers/chefs!
voor alle situaties, een allround (chef)kok een dagje
of langer nodig? Gewoon
op factuur, direct inzetbaar.
larousseculinair@gmail.com
.........................................................
Garage te huur
Burg. van
Alphenstraat 55-57
€ 125,- per maand
06-53256274
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Zandvoort op linnen
Onder de titel ‘De kustplaats als inspiratiebron voor kun-

stenaars; Zandvoort op linnen’ is bij het Genootschap

Sporen uit het verleden

Oud Zandvoort een rijk geïllustreerd boek verschenen
met werk van 24 kunstschilders. Al vanaf het begin van

Glas in loodraam in stationsgebouw (2)

de 17e eeuw kwamen de eersten naar Zandvoort en in de

Wie altijd gehaast door het station naar de trein loopt, zal het nooit zijn opgevallen wat

loop der tijd hebben ruim 300 kunstenaars het dorp en de

briek het gemeentewapen van Zandvoort afgebeeld, dat in de voorgevel van het station

In deze serie artikelen stond steeds een
schilder centraal die
Zandvoort op doek of
op papier had vereeuwigd. Daarnaast werd
een beeld geschetst
van zijn (of haar) werk
en leven in de badplaats, zodat er ook een
tijdsbeeld is ontstaan.
Wat het boek bijzonder
maakt is dat het geen
bundeling van deze artikelen geworden is. Er
is veel nieuw en aanvullend werk geplaatst, zoveel
mogelijk in kleur, vaak uitgebreid en een aantal meesters,
onder wie de beroemde Jozef
Israëls, is toegevoegd. Hoewel
de onderwerpen uiteraard
grotendeels overeenkomen,
maakt de variatie in opvatting en stijl dit overzicht zeer
aantrekkelijk.

zee op linnen of papier vastgelegd.

voor een mooie ramen in het gebouw aanwezig zijn. Een maand terug stond in deze rute vinden is. Deze week tonen we u de afbeeldingen van het raam dat boven de trap van
het station is aangebracht.
door Nel Kerkman

Het is een lang glas-inloodraam met in het midden het gemeentewapen
van Amsterdam en aan de
zijkanten twee afbeeldingen met zeepaardjes. Een
van de zeepaardjes hebben
we uitgelicht en daarop is
goed te zien dat de ramen
jammer genoeg beschadigd zijn.

Het station

Het eerste kopstation
(eindpunt van de spoorlijn

Haarl em-Z andvoort) werd
geopend op 3 juni 1881 en
werd in 1909 door een nieuw
gebouw vervangen, dat iets
verder van het strand kwam
te liggen en tegelijk dichter
bij het dorp. Hierdoor werd
de extra halte Zandvoort
Dorp (in de verlengde Halte
straat) gesloten. Het huidige
station droeg vanaf 1 juni
1921 de naam Zandvoort Bad.
Op 22 mei 1955 kreeg het de

naam Zandvoort aan Zee.
Inmiddels is de 120 meter
lange perronoverkapping
gesloopt en de fraaie wachtkamers zijn er niet meer. De
binnenzijde van het gebouw
is door de jaren heen ook gewijzigd maar de grandeur
van toen is nog terug te
zien. Zo zijn in de voorgevel
9 glas-in-loodramen aangebracht waarvan er 8 met afbeeldingen van de wapens

van de provincies en de middelste met het gemeentewapen van Zandvoort. Boven de
trap het lange glas-in-lood
raam. De maker van deze
schitterende ramen is niet
meer te traceren.

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

Imposant concert Kathedrale Koor
Kippenvel! Dat kreeg menigeen, ik in ieder geval wel, tijdens het concert van het Kathedrale Koor uit Haarlem,
afgelopen zondag in de Protestantse kerk, in de serie
Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts. Superlatieven komen te kort om dit geweldige koor te kunnen beschrijven. Hun roem was hun al vooruit gegaan
want de kerk was stampvol!

Het Kathedrale Koor

door Joop van Nes jr.

Zuiver en gedisciplineerd
werd door deze nog zeer
jonge mensen een vooruitblik in de toekomst gegeven.
Want dat menigeen uit dit
koor op korte termijn aan de

top van de vaderlandse gezongen klassieke muziek zal
staan, is buiten kijf.
Het koor, dat uit verschillende deelkoren bestaat, is
circa 140 leden groot waarvan er zondag ongeveer 75

in Zandvoort waren. Het
werd werkelijk genieten. Als
u niet aanwezig was of kon
zijn, hebt u zeker een zeer
bijzonder concert gemist.
Veelal waren de gezangen
a capella gezongen maar
enkele ook in combinatie
met de vleugel of met het
beroemde Knipscheerorgel.
Samen met het orgel leverde
dat een fantastische combinatie op.
Een buitengewone prestatie
werd er neergezet door de
nog maar 11-jarige Martijn
Nijkamp. Hij soleerde in het
eerste stuk na de pauze met
zoveel gemak dat je er rillingen van kreeg. Met een
zuivere, kristalheldere stem
nam hij het voortouw in
het prachtige stuk ‘Hear
My Prayer Oh Lord’ van Felix
Mendelssohn Bartoldi, een
stuk waaraan het hele koor
deelnam. Dat zo een jonge
jongen, zo een volume heeft
is bijzonder. Een natuurta-

lent dat door de juiste begeleiding, en die kennis is in het
Haarlemse Muziekinstituut
zeker aanwezig, tot grote
hoogte zal gaan komen,
ook internationaal. Maar
ook de Meisjescantorij, het
Jongenskoor, de Capella
Paellarum en de Bavocantorij
kwamen geweldig uit de verf
met aansprekende prestatie. Voor een vrolijke noot
zorge de Maijescantorij met
‘Chatanooga choo choo’ van
Harry Warren, dat ooit door
het beroemde orkest van
Glenn Miller op de plaats
is gezet. Een zonnig liedje
waarbij de jonge dames vrolijke danspasjes maakten.
Het Kathedrale Koor is een
groots koor, geleid door
de gedreven dirigent Fons
Ziekman, dat geheel terecht
na afloop een langdurige en
staande ovatie in ontvangst
mocht nemen. Een topconcert, fijn om het meegemaakt te mogen hebben.

De cover van het boek

De inventarisatie is nog niet
afgerond, het betreft hier in
feite pas een eerste selectie.
Onder andere worden Frans
Hals, Jozef Israëls, J. Koekkoek
en Frits von Uhde in het boek
uitgelicht. Op de omslag
van dit boek is het prachtige
sfeerschilderij ‘Op het strand
van Zandvoort’ uit 1915 van
Salomon Garf afgebeeld.
Het eerste exemplaar van
‘Zandvoort op linnen’ werd
tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdag 27 mei
uitgereikt aan de scheidend
voorzitter van het genootschap, Ger Cense en wel door
zijn dochter Anne Marion,
kunsthistorica en auteur van
dit boek. In de gelijknamige
rubriek ‘Zandvoort op linnen’
publiceerde zij de afgelopen
tien jaar in het magazine van
het genootschap ‘De Klink’.

De oplage van het boek is bescheiden: slechts 400 exemplaren. Daarnaast is er een exclusieve gebonden uitvoering
verschenen, die bij de presentatie direct uitverkocht was.
‘Zandvoort op linnen’ is verkrijgbaar bij Bruna Balkenende
aan de Grote Krocht en kost
€ 37,50. Bestellen is ook mogelijk via de website van het
GOZ: www.oudzandvoort.nl
of telefonisch bij de penningmeester Matthé Crabbendam:
023-5712514.

Zin in kunst en cultuur
=
Zin in het Zandvoorts Museum

Juni 2011

 Perceptie(s)

wisselexpositie tot en met 24 juli

 Poëzieworkshop voor kinderen van 8 t/m 11 jaar
zaterdag 4 juni • 14.00 uur

 Wandeling door Oud Zandvoort
zaterdag 4 juni • 13.30 uur

 Poëzieworkshop voor volwassen 			
donderdag 16 juni • 20.00 uur

 Open Podium ‘Kunst Verwoord”
dinsdag 28 juni • 20.00 uur

Aanmelden en informatie: www.zandvoortsmuseum.nl
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand juni voor Pashouders:

Malse haasfiletrollade
kilo € 8,95

Graskaas uit 2009
Ouwe Toon

Prachtige Noord-Hollandse kaas

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

500 gram € 6,95

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Wist u dat we een
nieuwe collectie klokken
binnen hebben?

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

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties
(partners en ouder/kind).

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting
Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

PERSONAL TRAINING Body & Mind

Wonen en onderhoud:

1e maand
10% korting

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand juni: Lamelparket eiken rustiek
in de kleuren naturel en wit van € 34,95 nu € 29,95 per m²
(Vouw)gordijnen
Tapijt
023-531 78 40
Vitrages
Vinyl
Haltestraat 56
Luxaflex
Laminaat
2042 LP Zandvoort
Zonwering
Parket

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

www.medina-woninginrichting.nl

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

10% korting
op tijdschriften

Addie Ottho & Zn

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juni

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

Walk of Fame
Herenmode

Speciale zomeractie: Overhemden
met korte mouw 2 voor € 65,Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag
www.walkoffameshirts.nl

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Strandvoort De Zandvoortse strandpaviljoens
Mango's (15)

Negentien (19)

Rapa Nui (27)

Mango's Beach Bar heeft een uniek karakter en is het

Strandpaviljoen Negentien wordt al sinds circa 26 jaar

Het laatste strandpaviljoen van het Zandvoortse strand

Het is een Spaans aandoend dorpje met verschillende

zoon en schoondochter zijn echte horecamensen en

dat ze op het Bloemendaalse gesitueerd zijn maar niets

enige paviljoen in Zandvoort met Cubaanse invloeden.

door de familie Van Andel bestierd. Vader, moeder,

paviljoens waar het zeer aangenaam vertoeven is. Over-

dat straalt het paviljoen dan ook helemaal uit.

fortabele loungestoelen en er heerst een ongedwongen

Een gezellig en warm interieur zorgt ervoor dat u zich
er ook bij wat minder weer helemaal thuis voelt. Ook
de bediening is alleraardigst en ook dat is niet verwonderlijk. Toen ik er was, was de derde generatie Van
Andel, de dochter van Michel en Jo, met alle charme
die ze in huis heeft de gasten van hun natje en droogje
aan het voorzien.

strandpaviljoen van Nederland.

Voor feesten en partijen is alles bespreekbaar. “Alleen
doen wij ons paviljoen niet dicht voor een besloten partij. Al onze gasten moeten vrij in en uit kunnen lopen”,
zegt Jo. In de keuken van strandpaviljoen Negentien
(de 1 zit in de eerste ‘N’ en de 9 zit in de ‘g’) wordt alles
zelf gemaakt. “We hebben een eerlijke keuken met alles vers, ook de soepen en sauzen worden zelf gemaakt.
De gerechten die buiten de kaart om (zie het krijtbord)
worden geserveerd zijn wisselend, afhankelijk van wat
onze leveranciers ons bieden. Dat kan zowel vlees als
vis zijn”, weet Michel.

Rapa Nui is dermate gunstig gelegen dat grote partijen georganiseerd kunnen worden; tot aan 1.200
personen kunnen er hun gang gaan. Uiteraard zullen
voor een dermate grote partij de nodige afspraken
gemaakt moeten worden maar, zoals altijd, is alles
bespreekbaar. De menukaart is een mengeling van diverse internationale keukens, van Oriëntaal tot spaans
en van Italiaans via Japans naar Mexicaans en ook
hier geldt dus voor ieder wat wils. Het grote terras
van Rapa Nui nodigt uit om, met de ondergaande zon
aan de horizon, van alle genoegens van de wereld te
genieten.

al op het grote terras staan olijf- en palmbomen, comLatino-achtige sfeer waarbij aan elk detail is gedacht.

Door de verschillende locaties heeft elk paviljoen zijn eigen
karakter en is het mogelijk om verschillende feesten en/
of partijen te organiseren. Tevens is Mango’s een uitgelezen locatie voor een trouwerij met aansluitend receptie
en feest. Is het niet prachtig om op het strand je trouwplechtigheid te laten verzorgen? De combinatie van zon,
zee, strand en Zuid-Amerikaanse sferen maakt Mango's
tot een unieke locatie voor een bedrijfsevenement, personeelsuitje, fotoshoot of een andere gelegenheid.
De menukaart van Mango’s kent, hoe kan het ook anders,
veel gerechten uit het Caribische gebied en Zuid-Amerika
maar ook de Europese keuken is zeker niet vergeten. De
Latijnse invloeden komen uiteraard weer terug in de diverse mogelijkheden voor buffetten en diners en dat zijn
er nogal wat. Mango's is dagelijks geopend van 10.00 tot
00.00 uur.
Mango’s Beach Bar, strandpaviljoen 15, tel. 5712788.
Web: www.mangosbeachbar.com

Negentien, strandpaviljoen 19, tel. 5712633.
Web: www.strandpaviljoen19.nl
(website is nog in ontwikkeling)

Bezorg(st)er worden?
Dat doe je bij
ZVO Verspreiders!
Ben jij onze toekomstige bezorger die in jouw omgeving 1 of meerdere malen
per week de brievenbus van je 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 je laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Word bezorger bij ZVO Verspreiders!
Surf naar www.zvo-verspreiders.nl of bel 06-1139 1478
14

door Joop van Nes jr.

richting noord is Rapa Nui. Veel mensen zullen zeggen
is minder waar; Rapa Nui hoort echt bij Zandvoort. Het

paviljoen is in 2006 en 2007 uitverkozen als het beste

Rapa Nui, de naam voor de inheemse bevolking van
Paaseiland, is een modern en strak ingericht paviljoen.
Niet dat anderen niet welkom zouden zijn maar Rapa
Nui wordt veel bezocht door mensen tussen de 25 en
40 jaar, met of zonder kinderen.

Rapa Nui, strandpaviljoen 27, tel. 5737060.
Web: www.rapanui.nl

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Benieuwd wat de
andere ondernemers in
Zandvoort bezig houdt?

Volg dan www.zandvoortinbedrijf.nl
Neem een kijkje op onze website en meld je
aan voor de Nieuwsbrief
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Sylvia Holsteijn-Steenman
Wie Sylvia Holsteijn alleen kent van die paar keer per jaar
dat zij bij de toneelvoorstelling van Wim Hildering uit het
souffleurshokje komt kruipen, zal na het lezen van dit artikel beslist een veelzijdiger indruk van haar hebben.
Zij is in 1943 in Amsterdam geboren en verloor al na een jaar
haar vader. Doordat haar tweede vader Zandvoortse 'roots'
had (Lansdorp) verhuisde het gezin, waarin inmiddels een
dochter en broer geboren waren, in 1965 naar het huis van
opa aan de Brederodestraat 19. Sylvia vertelt: “Tante Truus
Lorenz had een boekhandel in de Haltestraat en ik
kwam ’s avonds, want de winkel was tot 22.00
uur open, na mijn werk bij de Twentsche
Bank in Amsterdam al snel helpen. De
reistijd vond ik echter vervelend en na
een jaartje in Haarlem gewerkt te
hebben, ben ik in 1967 bij de ABN
bank in Zandvoort terecht gekomen, waar ik zes jaar ben gebleven. Ik vond Zandvoort toen
heel knus en overzichtelijk.”

Tijdens en na
Hemelvaart mooi weer

Sylvia denkt vooral nog met heel veel plezier terug aan
het stuk ‘Onder de Vuurboet’, dat in 1998 ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van ‘Wim Hildering’, samen met
Folklorevereniging De Wurf werd gespeeld. Die co-productie was eveneens de reden, dat Sylvia zich ook bij De Wurf
aansloot. Naast de toneelvoorstellingen houdt men regelmatig ook een kledingschouw, waarbij het haar verbaast
dat hiervoor wel bij Haarlemse scholen interesse bestaat,
maar dat tot nu toe geen enkele Zandvoortse school belangstelling in het eigen verleden heeft getoond.
Naast het toneelwerk heeft Sylvia 8 jaar lang in de
evenementencommissie van de VVV gezeten.
“Wij organiseerden veel activiteiten, zoals de verkiezing van miss Zandvoort,
vismaaltijden, vlieger- en ballonnenwedstrijden. Heel apart was
het orkestje van Amsterdamse
vuilnismannen, die de befaamde ouderwetse ratelaars
als instrument gebruikten.”
Tevens is zij 1 jaar secretaris
van de lokale VVD-afdeling
geweest en in diezelfde tijd
organiseerde Sylvia zomerse
sportkampen bij de handbal.

Om wat meer mensen te leren kennen werd zij lid van de
'Vliegende Schotel' , de jeugdafdeling van de Hervormde Kerk en
daar ontmoette zij haar Henk, met
Voor andere hobby's blijkt zij ook
wie in 1968 trouwde. In 1973 werd
nog tijd te hebben. Samen met
Henk ("haar steun en toeverlaat", die
dochter Stefanie geboren, maar omdat
Sylv
n
i
a Holste Steenma
o.a. meesjouwt met de rekwisieten en
Stefanie een heel kwetsbare gezondheid
ijnook de fotoreportages van de voorstellingen
had, was Sylvia genoodzaakt met werken te stoppen. “Toch wilde ik in de avonduren iets voor mijzelf doen maakt) heeft zij een abonnement op de voorstelling van
en daarom meldde ik mij in 1974 bij de toneelvereniging 'Op Het Nationale Ballet in de Stopera in Amsterdam en gaan
Hoop van Zegen'. Er werd 1 keer per week gerepeteerd, maar zij al jaren op vakantie naar een vaste stek op Kreta. Zij
ondanks het feit dat ik zeer tekstvast was, heb ik slechts in tennist al 30 jaar één keer per week bij Nieuw Unicum
3 stukken gestaan want mijn volume was onverstaanbaar”, en in de wintermaanden fitnest zij bij Kenamju. Tuinieren
vertelt zij met veel humor. Zij is toen actief achter de scher- behoort eveneens tot haar hobby's en dat is overduidelijk
men aan het werk gegaan als inspeciënt (het verzorgen van te zien in haar fraaie tuin. Dat zij vanaf 2002 nog vier jaar
de benodigde rekwisieten). Helaas ging Op Hoop van Zegen lang in Haarlem heeft opgepast bij een toen tweejarige
eind jaren tachtig ter ziele, maar in het voorjaar van 1990 tweeling, zal u na het lezen van het bovenstaande beslist
werd zij gevraagd om bij de toneelvereniging Wim Hildering niet verbazen. Thans besteedt zij met veel plezier tijd en
te komen helpen. Na het afscheid van de souffleuse Betty aandacht aan haar 'aangewaaide' kleinkinderen.
van der Kar in 1994 nam Sylvia haar taak over. Zij is er terecht
trots op dat zij sinds die tijd nooit een stuk heeft overgesla- Al met al gaat deze bezige bij het binnenkort wat rustigen. Dat zegt niet alleen genoeg over haar inzet, maar als u ger aan doen. “Ik wil het souffleren nog uiterlijk één jaar
zich realiseert dat er minstens dertig repetities, waarbij zij doen en dan stop ik”, zegt zij nu gedecideerd. Maar eerlijk
altijd aanwezig is, nodig zijn voordat een stuk voor publiek gezegd betwijfel ik of dat inderdaad het geval zal zijn. In
gespeeld kan worden, vergt dat heel veel tijd. Ook was zij tot ieder geval gunnen wij haar, samen met Henk, nog vele
voor kort betrokken bij het Sinterklaastoneel.
plezierige jaren.

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Het zomerweer keert weer terug in Zandvoort en in het

komende weekend kan het zelfs weer (bijna) 25 graden

worden in onze contreien. Na een opvallend warme
maandagmiddag - en avond (het werd zo’n 27 graden in

ons gebied) volgde een koufront dat wat regen gaf. Dinsdag overdag was het een flinke jas koeler en bleef het
kwik steken bij amper 15 graden.
Momenteel kruipt een solide hogedrukgebied via het
zuidwesten van Europa naar
de Benelux en dat breidt zich
de komende dagen uit naar
de noordelijke Noordzee en
het zuiden van Scandinavië.
Dat is een klassieke zomerse
luchtdrukontwikkeling die
doorgaans garant staat voor
zeer acceptabel zomerweer.
Een aflandige wind gaat ons
prachtig weer geven.
Vanaf nu hebben we een
paar dagen zeer zonnig weer
in een veelal diepblauwe
lucht. Een matige bries uit
het noordoosten voert droge
en steeds warmere lucht naar
Nederland. Richting en in het
weekend zal het kwik zijn opgelopen tot ongeveer 25 graden in Zuid-Kennemerland.
De betrekkelijke warmte zal
door menigeen goed gedragen worden gezien de
droogte van de lucht. We zien
de relatieve vochtigheid dan
namelijk teruglopen tot ongeveer 30 procent.
De zonkracht zal flink hoog
zijn, rond 7, dus te lang (on-

Do.

beschermd) in de zon bivakkeren (op het strand) wordt
afgeraden. De droogte krijgt
hiermee dus weer een nieuwe en helaas sterke impuls
en nu er her en der beregeningsverboden dreigen, of
inmiddels al gelden, is de
land- en tuinbouw daar niet
bepaald mee gediend.
Pas op zondag kan de kans
op een (onweers)bui wat
toenemen, maar opnieuw
lijkt daarmee geen doorbraak
plaats te vinden naar een
sterk wisselvallig weerbeeld
met dagelijks talrijke buien.
Sommige instituten die zich
bezighouden met het weer
op langere termijn gaan uit
van een bijzonder droge junimaand. Als dit echt het geval zal zijn straks, komen er
ernstige droogteproblemen
in ons land.
Het zeewater langs de kust
is momenteel 13-14 graden.
Wisselvalliger komende
week? Meer info via de weerprimeurlijn 0900-1234554.
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
Max

20

22

24

22

Min

8

11

12

13

Zon

100%

100%

100%

85%

Neerslag

0%

0%

5%

35%

Wind

n. 3

no.3-4

no.3-4

nno. 4-5
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Fast & Furious 5
Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 55
023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Peuters in Beweging, vanaf 2 jaar
Woensdag 9:30 - 10:30

5 oktober – 14 december

Vrijdag 15:30 – 17:00 uur

23 september – 16 december

Donderdag 15:30 – 16:45 uur

8 september – 13 oktober

Vrijdag 12:30 – 15:30

21 oktober (Herfstvakantie)

Timmercursus vanaf 8 jaar

Creatief met foto’s op de computer vanaf 9 jaar
Kinderworkshop Taarten versieren vanaf 8 jaar
Taarten versieren een workshop voor volwassenen
Zaterdag 8 oktober 12:30 – 15:30
Woensdag 12 oktober 19:00 – 22:00

Struinen in de Duinen beleef de duinen terwijl we
samen wandelen.

Woensdag 10:00 – 11:30

14 september – 12 oktober

Donderdag 20:00 – 22:00 uur

29 september- 22 december

Improvisatie toneel Theatersport
Tarot:

Kennismaking

dinsdag 19:00 -21:30 uur

start op 4 oktober 1x per maand

Vergevorderden

dinsdag 19:00- 21:30 uur
Data op aanvraag

start op 27 september 1x per maand

beginners

26 september – 12 december

gevorderden

Dinsdag 19:30 – 22:00 uur

27 september – 13 december
Kunstgeschiedenis, van impressionisme naar Van Gogh.
Donderdag 10:00 – 12:00 uur
27 oktober – 3 november

YogActief

Dinsdag 20:00 – 21:30 uur

13 september – 29 november

Vrijdag 11:00 – 12:00 uur

16 september – 16 december

Donderdag 14:30 -15:30 uur

22 september – 15 december

Dinsdag 9:30 – 12:00 uur

20 september – 13 december

Dinsdag 13:00 – 15:30 uur

20 september – 13 december

Hatha Yoga

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Aquarelleren
Open Atelier

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of Donderdag 19:30 – 22:00
26 september – 22 december

Lezing over de betekenis en werking van de kleuren
Dinsdag 27 september
Vrijdag 30 september

20:00 – 22:00 uur
9:30 – 11:30 uur

Dinsdag 19:30 – 21:30 uur

4 oktober – 29 november

Woensdag 19:30 – 22:00

26 oktober – 14 december

Schilderen vanuit de kleurologie
Glas in Lood

radio + tv

Radioindeling vanaf
1 maart 2011 van ZFM
Zondag

Bridge:

Maandag 19:30 – 22:00 uur

Nadat ex-agent Brian
O’Connor (Paul Walker)
en Mia Toretto (Jordana
Brewster) Dom Toretto
(Vin Diesel) hebben
helpen ontsnappen
uit de gevangenis,
zijn ze op de vlucht
voor de politie. Als
ze uiteindelijk in Rio
de Janeiro belanden moeten ze, om
hun vrijheid terug
te krijgen, nog één
klus aannemen. Ze
worden echter op
de hielen gezeten door FBI-agent
Luke Hobbs (Dwayne Johnson), die alles op alles zet om
Dom, Brian, Mia en hun team op te pakken...

08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Maandag
08.00
11.00
12.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Countrytraxx
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you
Golden ZFM(H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur
Zandvoort op Zaterdag(H)
In Zandvoortse Zaken
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Tussen Eb en Vloed

Dinsdag

08.00 uur Zondag in Kennemerland(H)
11.00 uur Zantvoort uit Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
18.00 uur ZFM in de avond
19.00 uur In Zandvoortse Zaken(H)
20.00 uur ZFM Jazz(H)
22.00 uur Tussen Eb en vloed
20.00 uur Gemeenteraadsvergadering
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag

08.00
09.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM in de ochtend
De Watertoren
Inspiratieradio(H)
Muziekboulevard
De Vinyljaren
Muziekboulevard
Zpower
Country tracks
Flexx radio

20.00 uur De Hoop radio
21.00 uur Peaceful Radio(H)
23.00 uur Tussen Eb en Vloed

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdag
08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zaterdag
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Goedenmorgen Zandvoort(H)
De Watertoren
Muziekboulevard
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed
ZFM Jazz (H)
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je Weekend in
Vrijdagavond live
Sea It
Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Oud Zandvoort
Zandvoort uit Zandvoort
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

Nederlands Als Nederlands je 2de taal is
of wanneer je je grammatica wilt ophalen.

Donderdag 13:00 – 14:30 uur

22 september – 15 december

Klussen met Fred in en om het huis,
speciaal voor senioren (ook vrouwen).

Vrijdag 13:30 – 15:00 uur

23 september – 16 december.

Woensdag 20:00 – 22:00 uur

24 oktober – 28 november

Office 2007 voor ZZPers

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl, T. 023 57.40.330
Expositie van Linda Luna-Bottema
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RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Column

‘Voorst’lijk’ duiken
Sinds anderhalve maand is Zandvoort een recreatiemogelijkheid rij-

ker. Op de boulevard Barnaart is namelijk een duikschool geopend.

Niet zomaar een duikschool maar eentje die uniek is in Nederland.
De man hierachter is Jan van Voorst en hij heeft een echt duikcentrum opgericht: Scuba Republic. Hier kunt u in drie dagen tijd uw

eerste duikbrevet halen in een zeer ontspannen entourage waarbij

Jan van V
oorst

alles inpandig plaatsvindt.
door Maxim Roos

Van Voorst is 41 jaar en is 15 jaar werkzaam geweest in de
reclamewereld. Als ‘creative director’ was het voor hem
niet al te moeilijk om creatief en groots te denken. Het
idee om een duikschool op te zetten was er al een tijd.
Twaalf jaar geleden heeft hij samen met zijn vriendin
zijn brevet in Thailand gehaald en sinds die tijd is hij verslingerd aan het duiken. Hij heeft in de loop der jaren
alle brevetten gehaald die nodig zijn om les te mogen
geven aan recreatieduikers en inmiddels is hij bezig om
ook vanaf volgend jaar instructeursopleidingen te gaan
organiseren.
Echter, er komt voor een startende ondernemer meer bij
kijken dan alleen creatief zijn en het lef hebben om van
je hobby je beroep te maken. Een stukje marktonderzoek
is onmisbaar voor het opzetten van een succesvolle onderneming. De Amsterdammer heeft dan ook gekozen
voor Zandvoort want hij vond het heel belangrijk om een
mooie en praktische ligging te hebben voor de duikschool.
Maar wat maakt dit centrum dan zo uniek?

IS
PICTURE TH
Foto en tekst: Ilja Noltee

W re e f h e t e r m a a r in ….
D e la a t s t e h o c ke y w e d s t rijd v a n h e t
s e iz o e n , n ie t s k a n e r m e e r fo u t g a a n …
B a lle t je t e g e n d e v o e t , a c h , e v e n d o o rb ijt e n e n
w e e r v e rd e r s p e le n . N ik s a a n h e t h a n d je .
D o n d e rd a g e n v rijd a g h e m e lv a a rt , h e e r lijk ,
le k ke r g e n ie t e n v a n d e v rije e n z o n n ig e
d a g e n . K a n ik m o o i w e e r m e t m ijn
s p lin t e rn ie u w e s u rf b o a rd d e N o o rd z e e in d u ike n !
M a a r h e la a s , d e p ijn is in m id d e ls
d o o rg e d ro n g e n t o t in d e w re e f e n d a t
b e t e k e n t v o o r lo p ig m e t d e s t e u n k o u s o m e n
h e t p o o t je o m h o o g a c h t e r d e g e ra n iu m s …

Alle andere duikscholen moeten gebruik maken van externe zwembaden die ze in de avonduren moeten huren voor
de cursisten. Echt ontspannen die cursus volgen zit er dan
niet meer in omdat die zwembaden alleen in de avonduren
beschikbaar zijn. En dat zwembad is wel de basis van de
toekomstige onderwateravonturen. Scuba Republic heeft
een inpandig zwembad, een ruimte voor de theorielessen
en een terras om in de pauzes even te ontspannen. Alles
is aanwezig om je ‘PADI’ (een licentie uitgegeven door de
Professional Association of Diving Instructors) in drie dagen
te halen, inclusief eersteklas uitrusting. Een absolute must is
om nog even het winkeltje te bezoeken dat gelijkvloers is met
de bodem van het zwembad. Door middel van een raampje
kan je ook onder water kijken naar de lessen.
In de toekomst wilt Van Voorst nog tripjes organiseren op de
Noordzee om te duiken naar wrakken, in samenwerking met
de reddingsbrigade die voor de boottocht moet gaan zorgen.
Hij gaat met meer bedrijven in zee want een samenwerkingsverband met The Spot en Center Parcs is ook al een feit.
Mocht u nog geen idee hebben voor Vaderdag, Hemelvaart
of Pinksteren, duik dan eens naar www.scubarepublic.nl.

Ennoës

Wat vind ik het toch heerlijk om sport op tv te kijken. Alles
kijk ik. Van voetbal tot tennis en van basketbal tot darten.
Maar soms toon ik wat ongepaste emoties tijdens zeer
spannende wedstrijden. Soms vanwege de uitslag van een
wedstrijd en soms vanwege de regie van de NOS.
Nu hebben wij Nederlanders altijd al wat tegen commerciële zenders gehad. Waarom is mij compleet onduidelijk
want de NOS of, zoals mijn omgeving me altijd loopt te
corrigeren: ‘de ennoës’, heeft bij mij volledig afgedaan. Een
grotere plaaggeest is er niet. Sadisten zijn het, met een
subsidie van miljoenen per jaar exclusief de inkomsten
van de Ster. Ik zal het even nader verklaren.
Ik zit een waanzinnige wedstrijd tennis te kijken, dat vorige week dinsdag werd gespeeld, tussen Nadal en Isner.
Van tevoren dacht ik dat het een drievoudige 6-0 zou
worden voor die Spaanse peper maar de wedstrijd ontpopte zich tot de eerste wedstrijd van Nadal op Roland
Garros waarbij hij een vijfde set moest spelen. De vijfde
set begint en wat doet de NOS? Die kapt het doodleuk
af om Pino te laten waggelen in Sesamstraat! Miljoenen
krijgen die lui om goede televisie uit te zenden en bij de
tenniswedstrijd van het jaar presteren zij het om het op
het moment suprême af te kappen. En wat denk je? Twee
dagen later verschijnt er tijdens een wedstrijd een balkje
onderin beeld met de tekst dat de uitzending onderbroken
zal worden voor een extra nieuwsuitzending in verband
met de arrestatie van Mladic. Er is nooit een extra uitzending gekomen en we konden verder kijken naar een
net begonnen wedstrijd op het heilige gravel. Pino is dus
belangrijker dan Mladic.
Of hebben ze dit speciaal voor de slager van de Balkan
gedaan? Ik citeer Thom Karremans, Luitenant-kolonel van
Dutchbat: “Don’t shoot the Pinoplayer”.

Get Out!

Vrijdag 3 juni 2011
Patronaat Haarlem. Dikke Dubstep & Laag hebben de Sum Ting New
crew uitgenodigd. Optreden met Britse Chef, Cotti, Enme, en Mc Crazy
D. Speciale gasten zijn Plastician en dj Boy Kid Cloud. Entree: € 12, tijd:
23:00-04:00 uur (18+).
Zaterdag 4 juni 2011
Monkey Business en ‘Woodstock 69’ Bloemendaal geven het startsein
voor de zomer met het Save me at the beach festival van14:00-01:00
uur (18+). Met toonaangevende Nederlandse DJ’s die staan te trappelen
om er weer een heerlijk feest van te maken. Met o.a. Isis, Arjuna Schiks,
Peter Horrevorts, Tim Wolff en Olivier Weiter. Tickets vvk € 12,50. www.
woodstock69.nl
Zondag 5 juni 2011
Van 17.00 uur tot 22.00 uur (en wie weet later) zal dj Wim sfeervolle, passionele, swingende tangos laten klinken bij strandpaviljoen Meijer aan Zee
(nr. 16). Traditionele tangos worden afgewisseld met moderne. Ook eens
zin om de heupen lekker te laten swingen? Bel organisator Wim de Jong
op 06-10947201 voor kaarten, € 10 (inclusief 1 drankje). www.elcabeco.nl
Zondag 5 juni 2011
Gaat het Vondelpark Openluchttheater Amsterdam weer van start, met
zeer bekende en (nu nog) minder bekende zangers, dansers en komieken.
De openingsdag is de opmaat voor een seizoen vol dans, muziek, cabaret
en jeugdvoorstellingen, dat duurt tot en met zondag 28 augustus. De
opening wordt om 16.00 uur verricht door de Vliegende Panters. Prachtige
sfeer en gratis toegang. Kijk voor fotoarchief op www.openluchttheater.nl
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10 juni

Gasthuisplein 19.15 - 22.30 uur

Hoort, Zandvoorters Hoort!

Alle Zandvoorters, groot en klein, oud en jong

Zing met ons mee

En als je niet kan zingen, kom toch en neurie dan voor twee!
19.30 - 20.30 uur
20.30 – 22.30 uur

Optreden Ans Tuyn
Zingen zoveel mogelijk Zandvoorters

Met medewerking van de Zandvoortse koren:

ANBO koor Voor Anker, Zandvoorts Mannenkoor, Zandvoorts Vrouwenkoor,
The Beach Pop Singers, Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble, Music All In
Gastoptredens: Van Kessel (Parel aan de Zee) en meer bekende Zandvoorters
Muzikale ondersteuning: Rob Spruyt (drum) en Rudolf Kreuger (toetsen)

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.

Heeft u zand in de ogen,
of daadwerkelijk oogproblemen??

LuteïneMax is de oplossing!!
Zéér sterke formule,
slechts 1 maal daags
Volledig natuurlijk
en vegi-caps.
100 capsules € 19,95

Tegen inlevering
van deze advertentie
aan de kraam:

100 capsules € 14,95

Venavo:

Natuurvoeding, kruiden, thee en voedingssupplementen.
Elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
P.s. ook met "slecht" weer staan wij er!!
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Mede mogelijk gemaakt door:
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Skypen met Afrika: gratis ontwikkelingshulp!

Stichting SkypeOrphanSchoolkids promoot rechtstreeks contact
Jan van der Meer heeft al een kwart eeuw Van der Meer Vi-

deo Studio aan de Passage, en hij is de man achter Zand-

voort TV en centrum voor videofilmers Global DVC. Deze gepassioneerde fotograaf, filmer, docent en ondernemer is een
nieuw project gestart, een stichting die ons westerlingen
in rechtstreeks contact wil brengen met Afrikaanse weeskinderen. Via Skype. Want Jan mag dan richting pensioen

lopen, hij omarmt de mogelijkheden van de moderne techniek als een 20-jarige. En hij vertelt met hetzelfde vuur…

Jan van der Meer met de Keniaanse priester Father Joseph

“Agnes Walraven, voormalig
eigenares van restaurant De
Ouwe Meerpaal in Vijfhuizen,
runt al decennialang Stichting
Rombo Kenia. Daarmee
helpt ze een priester uit de
Keniaanse hoofdstad Nairobi,
Father Joseph. Father Joseph
maakt onderdeel uit van een
congregatie uit Uganda, The
Apostles of Jesus, die onder meer vluchtelingen uit
Soedan en Ethiopië opvangt
en steunt. Als je ziet wat hij
allemaal heeft opgebouwd,
dat is ongelofelijk. Via Agnes
leerde ik Joseph kennen en ik
heb hem gesponsord met apparatuur voor zijn technische
school. Er is bijvoorbeeld een
cybercafeetje gekomen waar
ik ook aan mee heb geholpen.
Als je het kunt betalen is er
overal internet in Kenia. Je
koopt een dongeltje die je in je
laptop stopt, en daarmee ben
je verbonden met Safaricom,
de lokale KPN, zodat je bijna
overal in de bush kunt internetten. Maar het is voor de
meesten niet betaalbaar.”
“Sinds vorig jaar zit ik regel-

matig te skypen met Father
Joseph. Dan zie ik hem gewoon voor me zitten: “Hallo
friend, hoe is het ermee? Ik
heb weer een leuke camera
voor je geregeld.” “O,” zegt hij
dan, “laat zien, ik haal er even
wat geïnteresseerden bij.”
Voor je het weet zit er een
hele groep rond die computer
met mij te skypen. Dus ik zat
te denken met mijn simpele
verstand: waarom kan dat niet
met een school? Waarom kan
een leraar hier niet zeggen,
gewoon in zijn vrije uurtjes ’s
avonds thuis: ik ga even skypen met een klas of een collega in Kenia? Dat kan een automonteur ook zeggen, of een
chirurg: ik ga vanavond even
een half uurtje vrijwilligerswerk doen. Thuis lesgeven aan
mensen in Afrika! Kost niks!
Je hebt rechtstreeks contact
met de mensen daar, je kunt
ze volgen en supporten. Op
dat concept ben ik me gaan
storten. En als het al bestaat,
het zij zo. Hoewel ik eigenlijk
niemand ben tegengekomen
die ook iets met Skype doet op
dat gebied. In de hele wereld

niet. Overal waar ik kom zeggen ze: wat een briljant idee.
Alsof ik Skype heb uitgevonden, haha!”

Kennis uitwisselen

“Skype Orphan Schoolkids, zo
heet het project. Ik richt me in
eerste instantie op orphans,
op wezen, omdat zij de hulp
het hardst nodig hebben. In
Rwanda bijvoorbeeld heb ik
een opvangcentrum gefilmd
voor kinderen die door de
slachting van de Hutu’s en
de Tutsi’s geen ouders meer
hebben. Onvoorstelbaar
aangrijpend. Er is een lokale
kunstenaar die die kinderen
opvangt en ze teken- en schilderspullen geeft. De schilderijtjes die ze maken verkoopt
hij. Er zitten echt natuurtalentjes tussen. Hij is bezig om
exposities in Nederland te regelen. Misschien iets voor de
BKZandvoort, die gun ik het
als eerste. En zo barst ik van de
ideeën voor die mensen daar.”
“Ik wil geen geld ophalen,
ik wil mensen rechtstreeks
met elkaar in contact brengen. Scholen in Nederland,
in Zandvoort, laten skypen
met scholen daar. Kennis uitwisselen, vrienden maken.
Misschien helpen met een

pijpleiding aanleggen daar, zodat ze niet meer bovenop een
berg water hoeven te halen.
De website gaat deze week
de lucht in. Voor die website
heb ik een heleboel filmpjes
gemaakt waarin de mensen
daar laten zien hoe ze wonen
en werken. Ik wil mensen in
Nederland bewust maken van
de situatie daar. Dat wij hier
teveel spullen hebben en zij
daar te weinig, dat is al heel
lang zo. Door Skype kun je het
vraag-aanbod verkeer makkelijker maken en sterk verbeteren. Er zijn Derde Wereldorganisaties die die spullen
daar graag heen brengen.
Boeken, computers, camera’s,
televisies. Er is een stichting
die alle oude computers die
daar naartoe gaan eerst controleert en ze voorziet van
nieuwe software. Dan gaan
ze pas naar Afrika. En op Skype
kan je vervolgens zelf zien dat
je oude computer daar staat!
Terwijl je vroeger nooit wist
wat er met je geld of je spullen
gebeurde, wie je het gaf. En nu
kijk je de ontvanger recht in de
ogen! Prachtig! Ik hoop echt
dat er wat Zandvoorters mij
kunnen helpen met het verder
uitwerken van deze plannen.
Ideaal ook voor RotaryClub
Zandvoort toch?”

Typ(er)end afscheid
Het laatste bedrijf ter
wereld dat nog ouderwetse handmatige typemachines maakte, Godrej
& Boyce uit India, stopt
daarmee, zo las ik vorige
week. Ik wist niet eens dat
die dingen nog gemaakt
werden! Laat staan dat er
in 2009 nog 12.000 stuks
verkocht zijn! Aan wie dan,
vraag je je af. Het antwoord
ligt eigenlijk voor de hand:
aan mensen die in gebieden wonen en/of werken
waar geen elektriciteit is.
Zoals in de ontoegankelijke gebieden in Kenya,
Rwanda en Oeganda waar
Jan van der Meer, hiernaast op deze pagina, op
bezoek is geweest. Maar
in 2010 zakte de verkoop
in naar 800, en dus gaat
bij de productie de stekker eruit. 297 jaar nadat de
eerste typemachine werd
vervaardigd.
Ik ben er persoonlijk niet
rouwig om. Dat geklieder met Tipp-Ex vond ik
vroeger verschrikkelijk.
Eigenlijk is het bijna niet
meer voor te stellen dat
we minder dan 25 jaar
geleden op de redactie
van de Hitkrant (waar ik
toen werkte) onze artikelen nog op een schrijfmachine zaten te tikken, een
elektrische met correctielint weliswaar, maar toch.
Alles werd getypt op doorslagvellen: één kopie in je
eigen bakje op je bureau,
en één naar de vormgeving, die er zetinstructies
op krabbelde en ze via de

buizenpost naar de zetterij
stuurde. Ook ik ben nu van
een generatie die dat soort
herinneringen heeft. Zoals
je ouders het vroeger hadden over het wasbord, de
mangel, de straalkachel, de
rolveger, de trapnaaimachine, de slingergrammofoon en distributieradio.
De typemachine kan bijgezet worden in de Galerij
van Vrijwel Nutteloos
Geworden Producten,
naast de telefoon met
draaischijf, de pick-up, de
cassetterecorder, de videorecorder, de elektrische
deken, de telex en de fax.
Welke dingen die we nu
dagelijks gebruiken zullen
door de kinderen die na
2000 geboren zijn straks in
een museum met nostalgische gevoelens worden
bekeken? De gloeilamp in
ieder geval, maar verder?
Wordt de magnetron een
relikwie? Auto’s op benzine? Kennen we straks nog
boeken, contant geld, vaste
telefoon, krantenbezorgers? De krant überhaupt?
Er zijn nog steeds schrijvers die hardnekkig op
de schrijfmachine blijven werken. Voor hen is
er een oplossing, want er
bestaan, net als platenspelers en cassetterecorders, ook typemachines
met een USB-aansluiting.
Kun je lekker lawaaierig
mechanisch blijven tikken, terwijl de tekst toch
in een computer wordt ingevoerd. Ik denk dan: wie
zo’n ding koopt, is getikt.

Excursie Kostverlorenpark

1200 leerlingen in Uganda hangen aan Jan’s lippen als hij vertelt
over de mogelijkheden van Skype en internet

Kijk voor meer informatie over SkypeOrphanSchoolkids op
www.skypeorphanschoolkids.org
of stuur een mail naar jan@skypeorphanschoolkids.org
Kijk voor meer informatie over Stichting Rombo Kenia op
www.rombo-kenia.nl

Op donderdag 9 juni organiseert het IVN ZuidKennemerland een excursie door de duinen van het
Kostverlorenpark in Zandvoort, een prachtig natuurgebied met een rijke historie. De Duitsers bouwden
er in WO2 35 bunkers die nu als zomerhuisjes worden
gebruikt. Daarnaast kenmerkt het gebied zich door
bijzondere flora. De excursie is gratis, is van 19.00
tot 20.30 uur en start bij de Quarles van Uffordlaan 1.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 22 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 21 en de
verdere in week 21 door het college genomen besluiten zijn
in week 22 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Gemeenteraad

Uit klachten, meldingen en de eerste bijeenkomst van 10
maart 2011 is gebleken dat honden(poep) één van de belangrijkste onderwerpen in de APV is/zijn. Hoe in de toekomst met
deze viervoeters om te gaan? 20 juni 2011, 20.00-22.00 uur
Locatie: Louis Davids Carré (hoofdingang).

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 4 juni haalt de ecocar weer Klein Chemisch Afval
op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.10-11.00
uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Artikel 3.8 Wro: vaststelling bestemmingsplan “Snackverkooppunt Tollensstraat”

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

- Bilderdijkstraat 14, plaatsen dakopbouw; vervangen dakkapel en kozijnen; sloop buitenspouwblad en de wand tussen
de kamer en de keuken, ingekomen 23 mei 2011, 2011-VV-091.

Bentveld:

- Ebbingeweg 3a, uitbreiden van de woning, ingekomen 24
mei 2011, 2011-VV-092.

U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.

Het plangebied ligt ten noorden van de spoorlijn Zandvoort
– Amsterdam. Het plangebied ligt aan de Tollensstraat direct
ten oosten van de Van Lennepweg. Het bestemmingsplan
maakt een uitbreiding van het snackverkooppunt met daarbij
behorende voorzieningen mogelijk.

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

Woensdag 8 juni 20.00 uur: Debat

Ongewijzigde vaststelling

Omgevingsvergunning

Woensdag 8 juni: Besluitvorming

Inzage

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website
rechtstreeks uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
- op de gemeentelijke website: www.zandvoort.nl (Actueel/
plannen en projecten/actuele bestemmingsplannen);
- tijdens de openingstijden bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

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.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 7 en woensdag 8 juni.

Dinsdag 7 juni 20.00 uur: Informatie

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
3. Veiligheidsregio Kennemerland – ontwerpbegroting 2012
en menukaarten
4. Programmajaarverslag 2010 inclusief jaarrekening
5. Voorjaarsnota 2011

Zie voor de onderwerpen onder Informatie. Er zijn geen extra
agendapunten.
Zie voor de onderwerpen onder Informatie.
Extra agendapunt: 6. Lijst ingekomen post

Ronde Tafelbijeenkomst

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 mei 2011 het
bestemmingsplan “Snackverkooppunt Tollensstraat” heeft
vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan (bestaande uit een verbeelding, regels
en een toelichting) met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage met ingang van 3 juni 2011 gedurende zes weken

Het IMRO IDN van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0473.
BpSnackvTollensst-VA01

Beroep

Op 7 juni vindt geen Ronde Tafelbijeenkomst plaats, omdat de
tijd is gereserveerd voor uitloop van de Informatiebijeenkomst.

Parkeerverordening 2011-1 en Parkeerbelastingverordening 2011-1

In de vergadering van 25 mei 2011 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de Parkeerverordening 2011-1 en de Parkeerbelastingverordening 2011-1 vastgesteld. Deze verordeningen
treden in werking op 1 juli 2011 en liggen ter inzage bij de
Centrale Balie in het Raadhuis en staan op de website. De Parkeerverordening 2011-1 en Parkeerbelastingverordening 2011-1
zijn vastgesteld voor de uitbreiding van het parkeerbeleid in
de Oostbuurt / Koninginnebuurt.

Bijeenkomst Honden(poep) verschoven

De bijeenkomst over honden(poep) (APV Handhaving) van
13 juni 2011 is (ivm Pinksteren) verschoven naar 20 juni 2011.

Een belanghebbende kan gedurende de terinzageligging (beroepstermijn) beroep instellen tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Tevens
kan hij een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State indienen. Geen beroep kan worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten
dat hij geen tijdige zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. Zowel voor het indienen
van een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling van de
Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in werking
totdat op het verzoek is beslist.

- Haarlemmerstraat 50, renovatie veranda, dak en openslaande
deuren, verzonden 26 mei 2011, 2011-VV-066.

Verzonden besluiten
Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeren

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort
heeft op 12 mei 2011 besloten tot: De aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Koningstraat
tegenover nr. 61.

Bezwaarschriften

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

hockey

spinning

ZHC verliest laatste wedstrijd
De hockeydames van ZHC hebben de laatste wedstrijd van

het seizoen aan titelkandidaat Amstelveen moeten laten.
Na een spannende slotfase wisten de Zandvoortse dames
net niet te winnen: 2-3.

De Zandvoortse keepster stopt een strafcorner

Op de laatste competitiedag had Amstelveen nog
een kleine kans op het kampioenschap. Dan moesten
ze zelf winnen in Zandvoort
en koploper Myra zou puntverlies moeten leiden bij
de nummer 3 Westerpark.
Zandvoort coach Cees van
Deursen moest opnieuw een
beroep doen op de B-junioren
Marsja van Marle, Amber van

Deinum en Isa Knotter.
Amstelveen was in het begin
wat sterker maar er was een
dom ‘frommeltje’ nodig om
op 0-1 te komen. Zandvoort
werd langzaam wat beter
maar kwam niet tot scoren,
want mooie ballen op de
paal tellen niet mee. In het
begin van de tweede helft
scoorde Amstelveen twee

keer voordat onze plaatsgenoten iets terug konden
doen. Amstelveen dacht dat
de buit binnen was maar de
wedstrijd kantelde volledig.
Zandvoort had de langere
adem en bestookte het doel
van Amstelveen constant.
Amber van Deinum zag haar
harde werken beloond met
een prachtig doelpunt 1-3.
Even later tikte Ilja Noltee
de 2-3 binnen. De laatste 10
minuten had Amstelveen
het behoorlijk zwaar, maar
Zandvoort scoorde niet meer.
Geen overwinning, maar wel
een leuke wedstrijd ter afsluiting van het competitie.
De Amstelveen dames bleven
moe en vol spanning in de
kantine zitten met de mobieltjes in de handen. Helaas voor
niets want de reserves van
Myra morsten geen punten
en werden kampioen. ZHC
eindigde op de 7e plaats met
13 punten uit 11 wedstrijden.

autosport
Historische Trophy in teken van E-type
Komend weekend viert de Jaguar E-type zijn vijftigste
verjaardag. De Engelse auto zal een hoofdrol spelen in de

State of Art Historische Zandvoort Trophy die 4 en 5 juni op
het Circuit Park Zandvoort plaats gaat vinden.

Jaguar E-Type uit 1968

Voor de Historische Zandvoort
Trophy wil het organiserend
comité van de Jaguar Daimler
Club Nederland zoveel mogelijk E-types bij elkaar krijgen.
Daarom nodigt de club bezitters van een E-type uit om
naar het Zandvoortse circuit
te komen. Zo vindt op zondagochtend een 'zwaan kleef aan'

-toerrit vanuit verschillende
plaatsen in Nederland naar
Zandvoort. Naar verwachting
komen circa 100 van deze
Jaguars naar het Circuit Park
Zandvoort. Naast deze E-types
zijn ook de C- en D-types van
Jaguar te zien. Van dit laatste
type heeft racenestor Michael
Bleekemolen een replica.

Behalve de fraaie Jaguars
biedt de Historische Trophy uiteraard ook een raceprogramma. Zo kan het publiek kijken
naar het Techno Challenge
NK GT & Touring Cars. In dit
veld rijdt bijvoorbeeld een
Porsche 911 E uit 1969 mee.
Daarnaast komen ook de MG
Competitions in actie. In deze
klasse zal onder andere een
rappe Morgan +8 te zien zijn.
Verder is er een gelijkmatigheidwedstrijd. Hier gaat het
niet om snelheid, maar om
wie de meest constante rondetijden rijdt. Voor de historische autoliefhebber zijn ook
de Porsche 944 Basic Cup
en de Porsche Vrije Klasse te
zien. Nieuw is de komst van
de Lotus on Track Elise Trophy.
In dit Britse kampioenschap
komt met naar verwachting
30 gelijkwaardige Lotus Elises
in actie.
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Eerste lustrum Spinning on the Beach
Op zaterdag 18 juni aanstaande zal bij strandpaviljoen Club
Nautique Spinning on the Beach 2011 plaatsvinden. Het is

het eerste lustrum van dit grootse evenement dat gelden
inzamelt voor goede doelen. Het is tevens het eerste en
een van de grootste in zijn soort.

Club Nautique is weer gastheer van Spinning on the Beach

Ook dit jaar zullen er 220
fietsen op het voorterras van
Nautique staan, die echter
allemaal al vergeven zijn.
“Naar verwachting zullen er
rond de 260 deelnemers hun
beste beentje voorzetten.
Binnen 3 dagen waren alle
fietsen weg en inmiddels is
er een wachtlijst, waar nu al
circa 40 personen op staan.
Die zullen we waarschijnlijk moeten teleurstellen.
En men komt van heinde en
verre voor dit spektakel: van
Groningen tot Maastricht en
ook onze oosterburen zijn dit
jaar van de partij. Een groep

Duitsers uit Frankfurt zal naar
Zandvoort afreizen om mee te
komen fietsen”, vertelt Marja
Spierieus van de organisatie.
De Stichting Spinning on the
Beach is een non-profit organisatie die zich ten doel stelt,
om door middel van een spinningmarathon op het strand
zoveel mogelijk geld bij elkaar
te krijgen voor het goede doel.
Het werven van sponsoren is
het middel om dit fantastische evenement te realiseren.
Sponsors worden gezocht in
middelen zoals vervoer, drukwerk, verzekering, locatie,

T-shirts, tenten en dergelijke.
Dit jaar zet stichting Spinning
on the Beach de CliniClowns
in de zonnetje. Kinderen met
een ziekte en/of handicap
moeten ook gewoon kind
kunnen zijn. Daarvoor zet
Cliniclowns zich in. Dat doen
zij op verschillende manieren. Een daarvan, en tevens
de meest bekende, zijn de
CliniClowns die op de kinderafdeling van de ziekenhuizen
in Nederland langskomen.
De CliniClowns bezorgen het
kind afleiding en plezier met
een geheel eigen clowneske
aanpak. De kracht van deze
aanpak ligt in het vakmanschap van de CliniClowns.
Dankzij hun professionele
improvisatie- en spelervaring
haken zij in op de mogelijkheden van het kind en spelen zij
in op de stemming waarin het
kind verkeert.
Natuurlijk kunt u, ondanks dat
er geen fietsen meer vrij zijn,
een vrijwillige bijdrage leveren aan de CliniClowns. Via
www.spinningonthebeach.
com of een e-mail naar info@
spinningonthebeach.com
kunt u meer te weten komen
over dit evenement.

voetbal
Komend weekend 19e editie
Hotsknotsbegonia-toernooi
Komend weekend start het 19e Hotsknotsbegonia-toernooi op de velden van SV Zandvoort. Het traditioneel afsluitende toernooi van het seizoen is hoofdzakelijk bedoeld voor

elftallen die het Hotsknotsbegonia-voetbal, volgens de ‘Dikke Van Dale’ het boerenkoolvoetbal, hoog in het vaandel hebben staan. Ze komen dan ook van heinde en verre, zelfs
uit Groot-Brittannië en België, een internationaal toernooi dus.
Dit jaar is alweer de 19e keer
dat dit toernooi, ooit begonnen als het Piet Ruigroktoernooi van Z’75, van start
gaat. Twee dagen met een
zwaar toernooi en op de zaterdagavond een groot feest in
de kantine van SV Zandvoort,
met een gezamenlijke maal-

tijd. Steevast is er op zaterdag
ook entertainment met voor
een ieder wat wils. Op vrijdag
wordt het toernooi altijd geopend met een wedstrijd tussen twee veteranen teams. Dit
jaar is dat de wedstrijd tussen
de veteranen van Zandvoort
en die van Kon. HFC. Deze wed-

strijd wordt op het hoofdveld
van SV Zandvoort gespeeld en
begint om 19.30 uur. Op zaterdag start het toernooi om
11.00 uur. De uitslag, waarbij
de Sportiviteitsprijs als meest
belangrijke prijs geldt, wordt
zondag om 16.00 uur verwacht.
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biljart

bridge

Biljarters van Oomstee 2 zijn kampioen
Vorige week vrijdag 27 mei is het tweede driebanden team

van café Oomstee in het Hof van Heemstede met grote
overmacht kampioen in de RC-competitie geworden. Tegen-

stander ’t Bremmetje werd met maar liefst 32-20 verslagen.

Dick Pronk in actie

In totaal moesten er 4 x 4
partijen gespeeld worden,
een dubbele competitieronde dus. Aanvankelijk

leek het een spannende
strijd te worden, Louis van
der Mije (14) en Jeroen van
de Bos (7) wonnen eenvou-

handbal

dig maar Dick Pronk (11) en
Edwin Ariesen (7) moesten
helaas hun meederen erkennen in hun tegenstanders.
De stand na 4 partijen was
dan ook 6–6.
Daarna echter leken onze
dorpsgenoten, die door
meer dan 30 Zandvoortse
supporters werden gesteund, vleugels te krijgen
want alle vier wisten ze hun
tweede partij te winnen.
Alleen Van der Mije moest
in zijn nabeurt 2 punten
maken, hetgeen uiteindelijk
ook lukte. De stand halverwege was op dat moment
17-9 voor Oomstee.
In de 3e ronde verloren zowel Van de Bos als Ariessen

hun wedstrijd, maar Pronk
en Van der Mije wonnen
hun partijen en opnieuw
maakte de Zandvoortse
aanvoerder de wedstrijd
schitterend af door in zijn
nabeurt 3 punten te scoren.
Na deze ronde had Oomstee
aan een overwinning genoeg. De stand was toen
23-15. De 4e en laatste ronde werd door Oomstee vakkundig uitgespeeld. Ariesen,
Pronk en Van de Bos wisten
hun wedstrijd eenvoudig te
winnen. Van der Mije ‘gunde’
in de laatste wedstrijd zijn
tegenstander toch nog een
overwinning. Uiteindelijk
won Oomstee met 32-20
van ’t Bremmetje en mochten ze een immense beker in
ontvangst nemen.

straatvoetbal

Buitenseizoen met
winst afgesloten

7e Oude Halt
Straatvoetbaltoernooi

De handbalsters van ZSC hebben hun laatste wedstrijd van

Op zaterdag 25 juni wordt het 7e straatvoetbaltoernooi

veld werd met een behoorlijke marge van Zaanstreek ge-

seerd. Dit toernooi is bedoeld voor de jongste categorieën

het seizoen in winst omgezet. Op de velden van Duintjeswonnen: 18-13. ZSC behaalde de op een na laatste plaats
maar kon niet meer degraderen. Die twijfelachtige eer was
weggelegd voor RKDES.

Van meet af aan was Zand
voort op veel vlakken beter
dan de tegenstanders. Het
enige wat in deze wedstrijd
veelal ontbrak, was de breakout; normaal gesproken het
handelsmerk van de dames
van coach Sven Heller.
Een hoofdrol was zondag
weggelegd voor de dame die
de centrale positie inneemt
en tot maar liefst 7 doelpunten kwam, Lucia v.d. Drift.
Deze lange dame kwam telkenmale met sprongschoten
torenhoog boven de verdediging van Zaanstreek uit. Ook
een opvallende rol was weggelegd voor Annelot Kaspers,
speelster uit de B-jeugd van
ZSC. Deze jonge speelster
heeft het in zich om binnen
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zeer korte tijd een vaste waarde voor dames 1 te worden. Ze
hield zich dan ook schijnbaar
moeiteloos staande tussen
het toch veel fysiekere geweld van het dames senioren
handbal.
Nadat bij rust al een voorsprong voor Zandvoort was
ontstaan (9-6), gingen onze
plaatsgenoten in de tweede
helft door met waar ze gebleven waren met uiteindelijk de
18-13 overwinning aan het einde. Scores ZSC: Lucia v.d. Drift
7, Romena Daniëls 5¸Martina
Balk 3 en Asia El Bakkali, Silvia
Jakab en Christel Gazenbeek
ieder 3 doelpunten. De nieuwe
competitie zal in het eerste
weekend van september weer
van start gaan.

op het trapveldje aan het J.P. Heyeplantsoen georganivoetballertjes en is een hommage aan Marcel Schoorl van
snackbar ‘Anytyme De Oude Halt’, die regelmatig optreedt
als trapveldmanager.

Zoals te doen gebruikelijk
wordt er 3 tegen 3 gespeeld
en deelt de organisatie de
teams in. Je weet dus niet
van tevoren met wie je
speelt, want winnen en verliezen doe je samen. Voor
iedere voetballer is er een
prachtige herinnering en
voor de finalisten een echte
beker! Je speelt minimaal
3 wedstrijden en wie het
eerste 2x scoort, die wint. Er
wordt maximaal 5 minuten
en zonder keeper gespeeld.
Je speelt tegen kinderen uit
je eigen geboortejaar, dus
je hoeft niet tegen oudere
kinderen te voetballen, iedereen kan dus mee doen!
Er kunnen maximaal 24 kinderen van jouw eigen leeftijd
meedoen, dus zorg dat je er

snel bij bent! Inschrijven kan
alleen bij snackbar ‘Anytyme
De Oude Halt’.
De organisatie steunt ieder jaar een goed doel of
organisatie. Dit jaar is het
goede doel het Zandvoortse
station van de Koninklijke
N e d e r l a n d s e Re d d i n g
Maatschappij (KNRM). Het
inschrijfgeld is € 3 en alles
wat je extra inzamelt gaat
naar het goede doel, dus
vraag je vader en moeder, je
opa en oma of je buurman
of ze je willen sponsoren.
De organisatoren zijn: Jos
Baars (5730539), Dennis
Keuning (5713721), Marcel
Schoorl (5716527), René Paap
(5737037) en Johan van Marle
(5731929).

Slotdrive ZBC
Ter afsluiting van het woensdagavondseizoen 2010-2011

werd op 25 mei de topintegrale wedstrijd om de Huub Emmen wisselbeker gespeeld. Vierentwintig paren gingen de

strijd aan met de voorgestoken spellen, die zeer lastig waren.

Monique van Zanten en Kitty Melchers

Het gelegenheidspaar Kitty
Melchers en Monique van
Zanten slaagde hierin als
beste en wist met de mooie
score van 63,26% de grote
beker in de wacht te slepen.
Op de tweede plaats eindigden Eugenie Spiers & Martin
Vergeest met 60,23%, terwijl
Redi de Kruyff & Jan Kleijn de
derde plek in beslag namen.
De clubkampioenen 20102011 werden, niet verrassend, Tiny Molenaar & Wim
Brandse, die hiervoor de Truus
Hagenbokaal in ontvangst
mochten nemen. De prijs voor
de B-lijnkampioenen was
voor Gert-Jan van Amsterdam

& Ed van Wanrooy, terwijl Jan
Swart & Dik Willebrand zich
C-lijnkampioenen 2010-2011
mogen noemen. Margreet
Paap tenslotte heeft het afgelopen seizoen de meeste
slems (24) uitgeboden en
gemaakt.
Vanaf woensdag 1 juni t/m
24 augustus kan men deelnemen aan de Zomerbridge.
Aanmelden kan vanaf 19.10
uur in het Louis Davids Carré
1 ('De Blauwe Tram') en de
kosten bedragen € 2 per persoon. Elke avond zijn door
verloting enkele flessen wijn
te winnen.

golf
Bluys International Open
André Koper is winnaar geworden van de 19de editie van
het Bluys International Golftoernooi, dat werd afgewerkt

op drie banen in de Belgische Ardennen, Des Fagnes, Henri
Chapelle en Gomzé. Koper, al meervoudig winnaar van het

jaarlijkse toernooi, kreeg de meeste tegenstand van Rob
van Zoelen en Tom Brouwer.
De longest drivecompetitie werd gewonnen door
Mathieu Emmen. Ab van
der Moolen was het meest
secuur op de korte holes. De
groep verbleef in kasteelvilla
Le Boqueteau in Spa. Voor
de 20ste editie, het vierde
lustrum in 2012, zoekt de
hechte groep een speciale
locatie. Uitslag BIG 2011: 1.

André Koper 154, 2. Rob van
Zoelen 160, 3. Tom Brouwer
163, 4. Hans Botman 164, 5.
Mathieu Emmen 170, 6. Jur
van Gelderen 174, 7. Barend
Oosterom 175, 8. Jan van der
Eijken 176, 9. Piet van der Mije
177, 10. Peter Auberlen 179, 11.
Cees d´Hont 182, 12. Ab van
der Moolen 193, 13. Fred Paap
194, 14. Mark Holtrop 249.
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tennis

softbal

Tennissers Zandvoort nog steeds niet op winst
BeemsterKaas/TCZ heeft nog steeds niet het zoet van de
overwinning mogen proeven. Zowel vorige week woensdag als afgelopen zaterdag en zondag gingen de punten

grotendeels naar de tegenstanders. Met nog twee wedstrijden te gaan staat het Zandvoortse team op een gedeelde
op een na laatste plaats in de Eredivisie van de KNLTB.

Duitser Marcus Hilpert in actie voor Zandvoort

Woensdag kon het team
van BeemsterKaas/TCZ
nog tot een puntendeling
komen met het hoofdstedelijke Popeye GS maar
zaterdag was Amstelpark/

Zuiver op de banen van De
Glee te sterk. De uitslag zou
wellicht anders uitgepakt
hebben als Marcus Hilpert,
in de tiebreak van de derde
set, zijn voorsprong van

6-2 op routinier Dennis
van Scheppingen in winst
had kunnen omzetten. De
oud-wereldranglijstspeler
Van Scheppingen wist net
op tijd weer in zijn spel te
komen en won 6 punten
op rij om alsnog de tweede
herensingle in zijn zak
te steken. Alleen Lesley
Kerkhove bleef, voor de
vierde keer op rij, ongeslagen. Zandvoort verloor deze
wedstrijd met 1-5.
Zondag moest Beemster
Kaas/TCZ zijn meerdere
erkennen in de koploper
van dat moment Yonego/
Lobbelaer. Op de banen
van de tennisclub uit
Zevenbergen konden alleen Marcus Hilpert en de
Georgische Olga Savchuk
hun single partijen winnen.
De Duitser in Zandvoortse
dienst won vrij gemakke-

lijk met twee keer 6-3 van
Arko Zoutendijk. Savchuk
had wat meer moeite met
Kiki Bertens: 3-6, 7-6 en 1-6.
Lesley Kerkhove verloor voor
de eerste keer dit seizoen in
de Eredivisie met 6-7, 6-3 en
6-2 van Angelique v.d. Meet.
In de dubbels was Lobbelaer
heer en meester waardoor
er een eindstand van 4-2
op het formulier werd ingevuld.
U bent dit seizoen nog
één keer in de gelegenheid om het Zandvoortse
team van coaches Hans
Schmidt en Dick Suijk op
de eigen banen aan het
werk te zien. Donderdag
2 juni, Hemelvaartsdag, is
BeemsterKaas/TCZ de gastheer van Solinq/Van Horne
uit Weert. De wedstrijden
beginnen om 12.00 uur met
de dames singles.

bridge
Strandbridgedrive ondanks barre
weersomstandigheden zeer succesvol
De ruim 500 deelnemers aan de Zandvoortse Strandbridgedrive hadden het afgelopen zaterdag zeer zwaar. Gezien

het aantal strandpaviljoens (15) dat de deuren gastvrij had
opengesteld, moesten vele bridgers de harde storm en de

regelmatig vallende regen trotseren om van bijvoorbeeld
Strand Noord naar Safari te lopen.

Monique van der Mije nam namens Pluspunt de cheque in ontvangst

Ook de twee jongens, die
tussen de acht ronden door
de scorebriefjes bij de paviljoens per fiets ophaalden,

verdienen een compliment
voor hun inzet. Ondanks het
tegenvallende weer was de
stemming onder de brid-

gers opperbest.
Er werd goed gescoord en
het eindresultaat gaf Judy
Burggraaf en Ank Wille uiteindelijk als winnaars aan
met 70,76%. Zij mochten
een cheque ter waarde van
€ 400, aangeboden door
Center Parcs, in ontvangst
nemen. Op de tweede
plaats eindigden Peter van
Westering & Alide van Ingen
met 69,03%, zij wonnen
een museumrondleiding +
lunch in De Hermitage, aangeboden door Academische
Reizen. De derde prijs, een
visschotel van Jaap Kroon,
was voor Fransje Volmer en
Annemieke van Lookeren
met 67,91%. Als hoogst
eindigende Zandvoortse
bridgepaar (net als in
2008!) werden Wil van
Dilllen en Nora Reijn met
een mooie score van 61,32%

door de voorzitter van de
Zandvoortse Sportraad, Leo
Steegman gefeliciteerd. Zij
ontvingen een fraaie plaquette.
De Stichting Zandvoortse
Bridge Activiteiten (SZBA),
die de jaarlijkse stranddrive
organiseert, doneert een
deel van de inleg aan een
goed doel. Dit jaar was gekozen voor Stichting Pluspunt
en met name voor de organisatie van de zomervakantiekampen voor kinderen
in de leeftijd van 8-14 jaar.
Kinderen, die om de een of
andere reden niet of nooit
op vakantie zijn geweest
en waarvan de ouders een
minimum inkomen hebben
zonder uitzicht op meer. Een
zeer verheugde Monique
van der Mije kon namens
Pluspunt een cheque van
€ 1.500 in ontvangst nemen.

ZSC blijft ongeslagen
De softbalsters van ZSC hebben hun ongeslagen status
in de uitwedstrijd bij Olympia 5 weten te behouden. Opnieuw kwamen onze dorpsgenoten in Haarlem tot een
hoge score en lieten zij hun tegenstanders met lege handen staan: 5-11.
Zandvoort had slechts twee
innings nodig om tot de
winst te komen. Direct in de
eerste inning kwamen vier
Zandvoortse dames over de
thuisplaat. In inning nummer 7 was de Zandvoortse
slagploeg dermate op stoom
gekomen dat 7 speelsters een
punt scoorden. Ondertussen
hadden de dames van de
thuisclub zo nu en dan een
puntje gescoord maar hebben nooit voor gestaan.
Aan Zandvoortse kant kwa-

men zowel Sylvia Koper als
Sandera Castien tot 2 honkslagen uit 4 beurten (.500).
Koper was tevens pitcher
en gooide tegen de toch
wel sterke slagploeg van
Olympia 0x3 slag, 2x4 wijd,
ze kreeg 10 honkslagen tegen en haar veld maakte 3
fouten. Coach Willy Balk was
dan ook een tevreden coach:
“Het was weer een leuke en
nu wat spannendere wedstrijd. Ook de scheidsrechter
was goed en dat is wel eens
anders.”

Oproep voor Galerij
der Kampioenen
Binnenkort publiceert de Zandvoortse Courant weer
een overzicht van alle sportploegen die dit seizoen
kampioen zijn geworden in hun competitie. Voor deze
‘Galerij der Kampioenen’ worden alle sportverenigingen
gevraagd een foto van hun kampioenen, jong of oud,
met de namen van de spelers of de individuele kampioen te sturen naar: kampioenen@zandvoortsecourant.
nl. Het gaat uitdrukkelijk om kampioenen uit de wintercompetities in de diverse disciplines van 2010/2011.
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Eerste Hollandse Nieuwe voor dierentehuis
De vrijwilligers van het Dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat hebben in Zandvoort de eerste ‘Nieuwe

Sport

Tennisteam
handhaaft in
Eredivisie

100-jarige
in Zandvoort

Hollandse’ mogen ontvangen. Arie Guijt, de uitbater van de haringkraam Arie Koper op het Raadhuisplein, deelt al

Op 31 mei jongstleden is mevrouw Anna Heijnen-List 100

gingen of aan andere aansprekende clubs.

van haar verjaardag heeft zij van wethouder Wilfred

jaren op de dag van de introductie van dit heerlijke zeebanket een aantal haringen uit aan vrijwilligers van vereniDit jaar vond Guijt dat de
vrijwilligers van het Dieren
tehuis Kennemerland aan
de Keesoms traat de Hol
lands e Nieuwe meer dan
verdiend hebben. Hij was
dan ook in eigen persoon
aanwezig om dinsdagmiddag deze traktatie aan de
vrijwilligers aan te bieden.
“U doet zoveel goed werk
voor de dieren. Niet alleen in
Zandvoort maar ook in de regio en daarom bied ik u deze
nieuwe haringen aan”, zei hij

Arie Guijt biedt de haringen aan

Opening

nieuwe Showroom

Zie advertentie pagina 8

tegen Jacquelien Veldhoven,
afdelingscoördinator van
de Dierenbescherming, die
de haringen in ontvangst
nam. Guijt was nog nooit
in een dierenasiel geweest
en liet zich helemaal door
Veldhoven inlichten en kreeg
ook een rondleiding door het
nieuwe asiel. De Katwijker
was verrast van wat er allemaal in een dierentehuis
zoal gaande is en was blij
met zijn beslissing om hier
de haringen aan te bieden.

Informatieavond parkeren
Oostbuurt/Koninginnebuurt
Het nieuwe parkeerregime in de Oostbuurt en Koninginnebuurt, dat 25 mei jl. is vast-

Auto Strijder
Zandvoort
www.autostrijder.nl

De Mannetjes
Zandvoortse
Nieuwe

‘Elk jaar een nieuwe haring?
Nou, wij krijgen elk jaar
een nieuw parkeerbeleid!’

gesteld, treedt per 1 juli in werking. De aankondiging blijkt de tongen los te maken

van de bewoners en andere belanghebbenden uit deze buurten. Daarom heeft de
gemeente besloten om een extra informatieavond te organiseren.
Deze inloopavond zal
woensdag 15 juni plaatsvinden in de aula van de
Mariaschool in De Blauwe
Tram. Van 17.00 tot 20.00
uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen om in-

formatie over het nieuwe
systeem, dat volgende
maand dus ingaat, te verkrijgen. De invoering van
het nieuwe parkeerregime
in deze twee buurten loopt
vooruit op de invoering van

het nieuwe parkeerbeleid
voor heel Zandvoort, dat in
2013 gaat plaatsvinden. Het
bewonersparkeren is een
resultaat van het in 2010
in de Parkeernota vastgestelde beleid.

jaar geworden. Een bijzondere leeftijd. Ter gelegenheid
Tates de felicitaties namens de gemeente in ontvangst
mogen nemen.

Mevrouw Heijnen-List krijgt bezoek van wethouder Tates

Mevrouw Anna HeijnenList woont al sinds kort na
de Tweede Wereldoorlog in
Zandvoort. Ze is de jongste
en is de enige nog in leven
zijnde van een sterk gezin
van 14 kinderen. Een van haar
zusters, Marie Berg-List, die
ook jarenlang in het Huis in
de Duinen woonde, bereikte
de hoge leeftijd van 106 jaar.
Mevrouw Heijnen schrijft
haar hoge leeftijd toe aan
“niet teveel stilzitten, goed
eten en natuurlijk goede
genen”. Haar passie is haar

bloementuintje dat ze jarenlang nog zelf heeft kunnen
bijhouden en zelfs nu staat
er een weelde van bloemen
binnen en buiten haar woning waar ze nog met plezier
voor zorgt. Ze is veel betrokken geweest bij het verenigingsleven in Zandvoort, zoals bij de PvdA, de vakbond,
zangkoren en kinderverenigingen. Mevrouw HeijnenList heeft twee kinderen gekregen. Haar zoon woont in
Alkmaar en haar dochter in
Canada.

Praat mee over Handhaving en Hondenpoep
20 juni om 20.00 uur
in het LDC (hoofdingang)

Vrijdag 10 juni • 19.15 - 22.30 uur
Komt allen en zing gezellig mee!
1

familieberichten

Eep Keur (Tippie)

Volg je hart
En
Volg je dromen
Luister niet
Naar je verstand
Volg je vrijheid
Volg de liefde
Volg de vloedlijn
Langs het strand

Wij zullen onze rechterhand, 1ste reserve
en altijd klaarstaande assistent, maar vooral
zijn onvoorwaardelijke vriendschap
verschrikkelijk missen.

Ewit Keur
Eep
weduwnaar van Yvonne Keur ~ Philippo

Vleuten:

Zandvoort:

3 juni 2011
te Zandvoort
Marcel Keur
Sahidah van Ee
Rianne
Lotte
Lisa~Claire
Bo~Leli
Sandra Kist ~ Keur
Ron Kist
Lisa
Amber
Beau

We missen haar heel erg!

is er niet meer.

Tot ons grote verdriet is plotseling overleden

30 mei 1935
te Zandvoort

Gezocht: onze Knoetje

Helaas…

& Simba

Correspondentieadres:
Fam. Kist
Salomon Bartelsstraat 2
2041 ED Zandvoort

Wie heeft haar gevonden?
Omgeving Auto Strijder en circuit

Tel. 06-5430 6087

Peter en Liesbeth Versteege

dankbetuiging
Wie vriendschap zaait,
zal vriendschap oogsten…

Overweldigend waren
de vele bezoeken,
bloemen, kaarten en uw
aanwezigheid rondom het overlijden
van onze lieve levensgenieter Jozef Bluijs.

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Namens de familie
Conny Kramer-Bluijs

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 9 juni van 19.00 tot 20.00 uur in het Uitvaartcentrum aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 10 juni om 13.00 uur in Crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst 12.45 uur.
Na aﬂoop is er gelegenheid tot condoleren in de
kofﬁekamer van het crematorium.

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Zaterdag 4 juni jl bereikte ons het droeve bericht,
dat ons gewaardeerd koor- en erelid

Ewit Keur is overleden
Wij verliezen met Ewit een beoefenaar van
de zangkunst die 28 jaar deel uitmaakte van het
Zandvoorts Mannenkoor.
Wij zullen zijn vriendschap, betrokkenheid
en stem missen.
Wensen de familie heel veel sterkte
in deze verdrietige dagen.
Namens het Bestuur- en leden van het ZMK
Hans Rubeling (voorzitter)
Ype Brune (secretaris)
2

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 10

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

10 Zing in Zandvoort - Meezingspektakel, begeleid door
Zandvoortse koorleden. Gasthuisplein, 19.15-22.30 uur

11 Open dag ZRB - Reddingsbrigade, post ‘Piet Oud’,
10.00-16.00 uur

11+13 Pinksterraces - Circuit Park Zandvoort
13 Muziekpaviljoen - Papa Luigi e Amici, 13.30-16.00 uur
18 Spinning on the Beach - Club Nautique,
aanvang 11.00 uur

18 Midzomernacht - Gratis festival met live muziek
op 5 buitenpodia. Aanvang 20.00 uur

Zandvoorts Museum:
t/m 24 juli: tentoonstelling Perceptie(s)

Dwarslaesie na duik in zee
Een badgast is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt
toen hij een duik nam in zee. Het slachtoffer, een 28-jarige
man uit Purmerend, wilde aan het eind van de middag een
frisse duik nemen toen hij de diepte van de zee verkeerd
inschatte.
De man dook op een zandbank en liep hierbij ernstig
nekletsel op. Al snel werd
duidelijk dat zijn onderste
lichaamsdelen verlamd waren. Diverse hulpdiensten,
waaronder de Zandvoortse
en Bloemendaalse reddingsbrigade en een traumateam

uit Amsterdam, kwamen ter
plaatse om assistentie te bieden. Na de eerste hulp is het
slachtoffer de traumahelikopter ingebracht en is met de helikopter naar het VU Medisch
Centrum overgebracht. Daar
werd bevestigd dat de man
een dwarslaesie heeft.

Zomerstop Alzheimercafé
Het nieuwe Zandvoortse zangduo Eb en Vloed heeft de

laatste editie van het Alzheimercafé voor de zomerstop bij
Pluspunt vrolijk afgesloten. Zeker dertig ‘cafégangers’ waren getuige van het eerste optreden van Gré v.d. Berg en

Klaas Koper in de ontmoetingsruimte van OOK Zandvoort.
Het was altijd al een wens
van de beide Zandvoorters
om samen op te treden. Toen
Koper vorig jaar stopte met
het omroepen tijdens de diverse dorps- en stadsomroepersconcoursen lag de weg
vrij om aan die wens te voldoen. Na een aantal maanden repeteren was het optreden bij Pluspunt het debuut
voor het duo en de gasten

genoten met volle teugen.
Het repertoire van het duo
is Nederlandstalig en dan de
richting zeemans- en levensliederen. Uiteraard werd er uit
volle borst meegezongen en
de muziek, met de vingervlugge Gré v.d. Berg op haar accordeon, was dermate aanstekelijk dat er ook gedanst werd.
Een mooie afsluiting van weer
een seizoen Alzheimercafé.

Politiek verslag

Informatievergadering d.d. 7 juni

Bouw boven tweede
parkeergarage gaat door

Tijdens de tweede Informatievergadering in de nieuwe

stijl bleek opnieuw dat een aantal raadsleden niet begrijpen dat deze vergadering niet is om te discussiëren. Voor-

zitter Hans Drommel moest dan ook regelmatig optreden

om de woordenstroom van bepaalde gemeenteraadsleden
in te tomen. De vergadering is bedoeld om informatie te
krijgen of te verschaffen.

Allereerst werd opnieuw de
problematiek over de Veilig
heidsregio Kennemerland boven tafel gehaald. Tijdens de
laatste (en eerste) debatten
over deze materie werd uiteindelijk besloten om het nog
niet rijp voor besluitvorming
te verklaren. De raad wenste
eerst meer informatie in te
willen winnen, met name van
de Zandvoortse spuitgasten,
om inzichtelijk te krijgen of
er van een groter risico gesproken moet worden. Die
informatie is afgelopen week
tijdens een bijeenkomst met
de vrijwillige brandweer gekregen. Na een aantal vragen
vanuit de vergadering beantwoord te hebben, kreeg het
college groen licht om de
begroting woensdag bij het
debat en besluitvorming in
te brengen.

Programmajaarverslag
2010

In het programmajaarverslag
inclusief jaarrekening 2010
wordt verantwoording afgelegd over de middelen en de
besteding daarvan in het jaar

2010. De voorstellen van het
college werden niet allemaal
zomaar klakkeloos aangenomen. Met name de oppositie
had kritische vragen bij veel
bezuinigingsvoorstellen. Een
aantal daarvan kond niet direct beantwoord worden en
komt dus over twee weken
weer aan bod.

LDC

Uiteraard leverde een herziene versie van het huidige
bestemmingsplan Centrum,
inclusief Louis Davids Carré,
de nodige vragen op. De
behandeling daarvan had
al, door enkele opmerkingen, vragen en antwoorden
daarop, de nodige deining in
Zandvoort veroorzaakt. Een
aantal vragen was voor projectwethouder Wilfred Tates
dermate complex dat hij niet
in staat was om deze avond
de antwoorden te kunnen geven. Wel meldde Tates dat een
op een paar details herzien
bestemmingsplan er aan zat
te komen. Hij kon niet aangeven waarom de stukken die
hij daarover naar de raadsle-

den gestuurd had, niet aan
waren gekomen. “Het zijn
slechts kleine veranderingen
en niet het hele plan”, zei hij.
Toch was het radio-interview
met Jerry Kramer (VVD) aanleiding voor Michel Demmers
(GBZ) om een extra gemeenteraadsvergadering aan te
vragen. Hij kreeg vijf collega’s
die zich bij hem aansloten
maar voorzitter Niek Meijer
zag geen aanleiding om het
verzoek te honoreren. “Ik ben
van zins om na de raad van
morgen opnieuw een extra
raad bijeen te roepen”, sprak
de GBZ-fractievoorzitter.
Tates meldde nog dat ontwikkelaar AM 4,5 miljoen euro
heeft gestort om te mogen
bouwen boven de parkeergarage “dus gaat dat in ieder geval door”. De vergaderingen
van woensdag worden dus
belangrijk.

Via website

De Zandvoortse Courant zal
een verslag van de vergaderingen Debat en Besluit
vorming, in verband met het
verplaatsen van de raadsvergadering naar woensdag,
via de website www.zandvoortsecourant.nl op donderdag wereldkundig maken.
Technisch is het voor de krant
niet mogelijk om in de editie
opvolgend aan de vergadering een verslag in de papieren editie te plaatsen.

Start grondtransporten LDC
De bouwwerkzaamheden aan de tweede fase van de parkeergarage van het Louis Davids Carré (LDC) zijn inmiddels
in volle gang. Er is een groot deel van de wand van de parkeergarage gereed en daarom wordt gestart met het ontgraven van de grond uit de bouwput.
De grond die vrijkomt zal grotendeels worden opgeslagen
in een depot nabij het circuit
en een deel zal worden afgevoerd naar een bestemming
buiten Zandvoort. Voor het
afvoeren zal gebruik worden
gemaakt van de bestaande
route voor bouwverkeer
van het LDC: Prinsesseweg,

Koninginneweg, Hogeweg,
Burg. Engelbertstraat, Boule
vard Barnaart, Burg. van
Alphens traat, Van Lenn ep
weg, K. Onnes straat. Het
bouwverkeer rijdt daarna
weer terug via Boulevard
Barnaart, Burg. Engelbert
straat, Hogew eg, Oranje
straat, Louis Davidsstraat.

De aannemer is verplicht om
de grond in afgesloten laadbakken te vervoeren en om
de (transport)wegen, indien
nodig, schoon te houden. De
afvoer van de grond zal ongeveer zes weken in beslag
nemen.
Voor vragen/opmerkingen
over deze werkzaamheden
kunt u contact opnemen met
Bas Koppes van de gemeente
Zandvoort, tel. 57 40100 of per
e-mail via: wegwerkzaamhedenLDC@zandvoort.nl

column
Pinkster
gedachte

Pinksteren, het is bijna
zo ver. We hebben zelfs
twee Pinksterdagen, 1e
en 2e. In sommige delen
van Nederland vieren ze
zelfs 3e Pinksterdag. Voor
veel Nederlanders zijn de
Pinksterdagen verworden
tot dagjes uit. Naar de kerk
gaan om dit Christelijke
feest te vieren doen er nog
maar weinig mensen. Zelfs
de betekenis van Pinksteren
(de Heilige Geest die neerdaalde op de apostelen en
andere gelovigen) is voor veel
mensen onbekend. Het is fijn
dat je tegenwoordig alles op
internet kunt opzoeken. Of in
de bijbel, maar wie heeft die
nog in huis?
Gebruiken vervagen. Ook
de gang naar de kerk wordt
minder. Vroeger zat ik op de
zondagsschool maar begreep
ik eigenlijk ook weinig van het
Pinksterverhaal. Je mocht je
zondagse kleren aan. Soms
kreeg je zelfs nieuwe schoenen! Nu toch ondenkbaar.
Als je kind schoenen nodig
heeft, koop je ze toch? Met
Pinksteren kreeg ik ook ‘papillotten’ in mijn haar. Tot stijve
stokken gedraaide kranten.
Het haar werd er omheen
gewonden en vastgezet met
repen stof van oude lakens.
Het resultaat: prachtige pijpenkrullen. Met mijn woeste
bos haar lukte dat prima. Niet
bij mijn oudste zus die hevig
jaloers was op mijn krullen.
Dat ik ’s nachts bijna niet kon
slapen met die dingen in mijn
hoofd, daar werd niet over
gesproken. “Niet zeuren. Wie
mooi wil zijn moet pijn lijden”,
een van de bekende uitspraken bij ons thuis. Mijn oudste
zus ging door het leven met
donker en glad, steil haar.
Geen krullen dus voor haar en
dat steile haar was datgene
waar ik dan later weer hevig
naar verlangde! Of je naar de
kerk gaat of niet met
of zonder krullen, geniet van deze dagen.
Wees lief voor elkaar
dan krijg je vanzelf de
Pinkstergedachte.

Lienke Brugman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
juni
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burgerlijke stand
27 mei - 1 juni 2011
Ondertrouwd:

Duisterhof, Eduardus Johannes Maria en: Dolhain, Françoise
Lisette.

Gehuwd:

Buningh, Marcel en: Teunissen, Ilse.
Horváth, Ferenc István Ottó en: van der Aa, Pamela Antonia
Margaretha.

De XL presenteert

de nieuwe
zomerkaart
Dus kom proeven!
Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

www.xl-zandvoort.nl

Overleden:

colofon

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

Leuke jongens die willen werken op onze pizzaboot!
Vanaf dit weekend varend op de Kaag!
www.pizza-boot.nl
Geïnteresseerd? 06-53185364

Aanbieding voor vrijdag,
zaterdag en maandag

Onze heerlijke Emmaplak
van € 1,95 voor € 1,65
Tweede Pinksterdag geopend
van 10.00 - tot 17.00 uur
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf

Dierenartsenpraktijk

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Bladmanager: Gillis Kok

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

Centrale redactie: Joop van Nes

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

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Geldt voor alle
heren- en damesslips
Uw sloggi dealer

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Zelfst. werkend kok /
medewerkers keuken m/v

PIZZABOOT:
Wij zijn ook op zoek naar:

Komende zondag (pinksteren)

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

(parttime/fulltime)

Geïnteresseerd? Tel: 023-5712524

kerkdiensten

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

Medewerkers bediening m/v

(ervaring vereist)

Baan, Eugène Marie, oud 62 jaar.
van der Sluis geb. Jacobs, Anna Eva Johanna, oud 61 jaar.
Keur, Jacob, oud 90 jaar.
van den Bogaert, Gerardus, oud 92 jaar.
Vliek geb. Willemse, Catharina Wiegerdina, oud 81 jaar.
Sinke geb. de Jong, Akke Lesina, oud 97 jaar.
Witte, Izaak, oud 85 jaar.

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. T. Hop uit Hillegom
www.kerkzandvoort.nl

is per direct op zoek naar:

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Bloemen…..
mooie bloemen
Specialist voor al uw bloemwerken.

Zandvoortse Courant • nummer 23 • 09 juni 2011

Met oog en oor
de badplaats door

De Haven blijft hele zomer dicht
De Haven van Zandvoort, waar vorige week een felle brand
heeft gewoed, zal zeker nog tot 1 september gesloten blij-

ven. Ook al lijkt het paviljoen van buiten in tact, de schade
binnen is groot.

Naar alle waarschijnlijkheid
is de brand ontstaan door
kortsluiting in een oplader
van een telefoon, waardoor
de hele keuken afbrandde.
Na grondige inspectie bleek

de schade aanzienlijk. Al het
meubilair alsook de vloer en
misschien zelfs delen van het
plafond zullen moeten worden vervangen. Daarnaast zal
de financiële schade nog veel

meer oplopen, want het jaarrondpaviljoen loopt een hoop
omzet mis met de zomer in
aantocht. Tientallen geboekte feesten zijn overgedragen
aan collega-strandtenthouders, net als een aantal personeelsleden. Het is een hard
gelag voor de drie Haarlemse
eigenaren, die wel veel morele steun krijgen van collega’s
en andere Zandvoorters.

Leuke Straatspeeldag Pluspunt
Vorige week woensdag 1 juni was het parkeerterrein voor

de Vomar in Nieuw-Noord even niet toegankelijk voor auto’s. Pluspunt organiseerde er namelijk, met de hulp van
veel vrijwilligers, de alom bekende Straatspeeldag.

De straatspeeldag was weer een groot success

Eén keer per jaar kunnen
kinderen hun protest tegen
de gevaren in hun straat
laten zien en horen. Tijdens
de straatspeeldag worden in
heel Nederland straten afgesloten zodat kinderen aandacht kunnen vragen voor
verkeersonveilige situaties.
Maar natuurlijk is de straatspeeldag vooral ook een
groot kinderfeest. Je hoofd
door een gat steken en dan
met een beetje pech een

natte spons in je snoet te
krijgen was een van de favoriete speldelen. Eerst je
tegenstanders uitgooien en
dan zelf je kop beschikbaar
stellen voor de concurrentie.
Of lekker je uitgebreid en
mooi laten schminken met
prachtige vlinders of andere
figuren op je gezicht. Met
houten of metalen palen
proberen het steltlopen onder de knie te krijgen was
een zeer gewild onderwerp
voor meisjes die elegant

probeerden rond te stappen. Moeilijk en lastig om
dan goed in evenwicht te
blijven. Bij de jongens was
vooral balschieten populair
waarbij het een spannende
strijd bleef wie uiteindelijk
de beschikbaar gestelde
winnaarsbeker in ontvangst
mocht nemen. Veel hilariteit
bij de sjoelers die doorlopend
van mede- en tegenstanders
aanwijzingen ontvingen hoe
ze de ‘stenen’ moesten richten en schuiven. Ja, en dan
natuurlijk die wijze raadgevingen gewoon in de wind
slaan en eigenwijs een hopeloze score moeten incasseren.
Ook voor een hapje en een
drankje was voor de vele
deelnemers gezorgd. Met
een ontvangen lekkernijenkaart konden ze gewoon bestellen. Een bijzonder straatfeest voor vele kinderen waar
Pluspunt o.l.v. Monique van
der Mije en haar vrijwilligers zeker zeer positief bij
de Zandvoortse jeugd heeft
gescoord.

Op een mooie Pinksterdag………..
Bij het naderen van de Pinksterdagen komt bij menigeen het
beroemde lied van Annie M.G.Schmidt weer naar boven.
Pinksteren is op veel vlakken de markering van een mijlpaal:
start van het kampeerseizoen, de eerste vakantietripjes, sporttoernooien, de grote schoonmaak.
Dit geldt van oudsher ook voor Zandvoort :Inwoners, ondernemers en gemeente slaan
de handen ineen en bieden elkaar en de toerist een prettige verblijfsomgeving.
Alles gepoetst, gelakt, vernieuwd, ververst, aangeveegd, opgeruimd… Nou ja,bijna alles!
D’r kan altijd nog wat meer bij, maar gelukkig lijkt ZANDVOORT SCHOON!? steeds meer
aanhangers te krijgen.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Mooiste spaarvarken

Tijdens de door de ABN
AMRO Bank georganiseerde woondag zaterdag 21
mei, heeft een groot aantal
kinderen een spaarvarkentje mogen beschilderen.
Marianne Rebel die het geheel begeleidde was zeer te
spreken over de geleverde
kwaliteit en in samenspraak met de directie heeft
men het spaarvarkentje van
Sam de Leeuw als mooiste
uitgekozen. Sam kreeg € 25
in zijn varkentje en was
daar zeer blij mee.

Open dag ZRB

Als vervolg op de Hulp
verleningsdag Zandvoort
houdt de Zandvoortse Red
dingsbrigade op zaterdag
11 juni een open dag. Van
10.00 tot 16.00 uur is de
Reddingspost noord 'Piet
Oud' aan de Boulevard
Barn aart open voor alle
geïnteresseerden en zijn
de vrijwillige strandwachten aanwezig om uitleg te
geven over het materiaal
en de diverse opleidingen.
Ook is het mogelijk om met
het strandvoertuig een ritje
over het strand te maken.
Meer informatie over de
ZRB vind je op de website:
http://www.zrb.info of
http://www.twitter.com/
reddingsbrigade

Korting op OV-chipkaart

voor slechts € 1,50 (!)
een OV- chipkaar t
kopen. Deze actie
van onze provincie
hangt samen met
het opheffen van de
strippenkaart aan
het eind van deze
maand. Maar wees gerust:
de papieren kaartjes blijven nog wel bestaan, ook in
de toekomst. Veel mensen
vinden de kaartjes makkelijker, hoewel het wel iets
duurder is dan reizen met
de OV-chipkaart. Met deze
kortingsactie hoopt de provincie meer mensen over de
streep te trekken om de OVchipkaart te gaan gebruiken.
Via de website van vervoerder Connexxion, www.connexxion.nl, kan de chipkaart
worden gekocht.

Zwemdiploma’s

Racetalent
gezocht

Vanaf 2 juli gaat
RTVNH weer een
reeks Zandvoort
journaals maken.
In het tweede seizoen gaat coureur
Michael Bleeke molen op
zoek naar enthousiaste coureurs van tussen de 15 en 20
jaar die volgend jaar op het
circuit van Zandvoort willen racen in een Volvo 360.
Jonge racetalenten die willen meedingen naar de titel
‘het racetalent van NoordHolland’, kunnen zich tot
12 juni aanmelden via hetzandvoortjournaal@rtvnh.
nl. Behalve deze zoektocht
zijn er tien weken lang reportages te zien over alles
en iedereen op en rond het
Circuit Park Zandvoort.

Meesterproeverij

Tijdelijk kunnen alle inwoners van Noord-Holland

Pils het nieuwe huismerk is
geworden. Hertog Jan Pils
is volgens uitbaters Maaike
Koper en Fred Paap hét kwaliteitsbier van Nederland.
Brouwmeester Gerard van
den Broek komt vanavond,
donderdag 9 juni, hoogstpersoonlijk naar het café
aan het Kerkplein om een
meesterproeverij te verzorgen van de verschillende Hertog Jan bieren. De
Limburgse brouwmeester,
bekend van de reclames op
Tv, zal onder meer vertellen
waar het bier zijn unieke
smaak aan te danken heeft
maar er kan natuurlijk ook
volop geproefd worden.
De toegang is gratis maar
vol=vol!

Na 25 jaar trouwe dienst
heeft café Koper afscheid
genomen van Dommelsch
Pils en melden zij met de
nodige trots dat Hertog Jan

Vorige week zondag was
het in het Haarlemse
zwembad de Planeet erg
druk. Niet alleen was er een
belangrijke kunstzwemwedstrijd van de kring
Noord-Holland, waar onder andere de Zandvoortse
Isabel Tonbrekers in het
team van DWT Haarlem
een prachtige derde plaats
scoorde, maar ook werd
door bijna 100 deelnemers
afgezwommen voor het
A diploma. Het afzwemmen werd georganiseerd
door Kras Sport, de organisatie van Zandvoorter
Jos Kras, die al jaren veel
Zandvoortse kinderen leert
zwemmen in het bad van
Nieuw Unicum. Iedereen
was geslaagd, dus nu op
naar het B en C diploma!
5

waterstanden

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet
dat de redactie het met de inhoud eens is. De
redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van
brieven te weigeren.

023 - 571 57 0 7
Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl

juni
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APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl
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Zin in kunst en cultuur
=
Zin in het Zandvoorts Museum

Juni 2011

 Perceptie(s)

wisselexpositie tot en met 24 juli

 Poëzieworkshop voor volwassen 		
donderdag 16 juni • 20.00 uur

 Open Podium ‘Kunst Verwoord”
dinsdag 28 juni • 20.00 uur

Aanmelden en informatie: www.zandvoortsmuseum.nl

Geachte lezers,
Is uw hond ook zo letterlijk uitgelaten als die in de zomer, ’s
morgens of ’s avonds, met u mag wandelen op de toegestane
delen van het strand en spelen in het zeewater? Een recht dat
voor de honden van Zandvoorts ingezetenen, gasten en niet
te onderschatten de bewoners van onze buurtgemeenten al
decennia van kracht is.
Wilt u dit recht behouden? Dan heeft u het er vast en zeker
voor over om uw mening te laten horen op 20 juni tijdens de
behandeling voor een nieuwe APV hoe wij in de toekomst met
onze honden dienen om te gaan. Oftewel: waar u deze nog wél
mag uitlaten!
Toen onze burgemeester Niek Meijer en zijn beleidsambtenaren
in de APV 2010 opgenomen wilden hebben dat er in de zomer
op het gehele strand, de klok rond, geen honden meer mochten
komen, waren er gelukkig meerdere personen die de bui zagen
hangen waarop het verbod weer snel werd ingetrokken.
Zonder uw aanwezigheid is het zo goed als zeker dat Zandvoort
middels een nieuwe poging opnieuw gaat proberen ons te verbieden om nog met onze honden op het strand te komen. Er
vallen daar veel diverse luchtjes te ruiken, maar de lucht van
hondenurine vanaf het strand, zoals hij schreef, heb ik er nog
nooit bespeurd. Wel sinds kort de stank van menselijke ontlasting,
lozing van de chemicaliën van de campertoiletten en ander afval
in de duinen rond en op het nieuwe ‘camping-’ dan wel parkeerterrein in de zuid. Misschien is het een zinniger idee voor onze
burgemeester om in de APV 2011 hiervoor afdoende handhaving
en maatregelen op te nemen.

H. Janssen

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97
Autobedrijf Zandvoort

Van de week las ik een stukje in een courant over de Zandvoortse
vlag die verdwenen is op de watertoren. De reactie van de gemeente op de vraag van bewoners waar de vlag gebleven is verbaast mij bijzonder. Want wat zegt de gemeente(woordvoerder)?
“Om ongelukken te voorkomen wordt de vlag voorlopig niet meer
uitgehangen.” Welke ongelukken dreigen er dan? Kan het gebouw
omvallen door de kracht van harde wind op de vlag? Of kan de
vlaggenmast afbreken?

ter waarde van € 29,-

Ik woon hier al vanaf 1953 (ben wel 12 jaar weg geweest) en al
die jaren heeft de Zandvoortse 2-kleur er gehangen. Bij mooi
weer en bij storm. Om nu ineens te stellen dat de vlag gevaar
oplevert komt bij mij lachwekkend over.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Gemeente, zeg eerlijk wat de reden is en hang geen onzinnig verhaal op. Ik heb het idee dat dit met bezuinigingen te maken heeft.
Ja, om de zoveel tijd een nieuwe vlag ophangen kost een smak geld!

Hét APK keurstation

APK KEURING

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl
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Watertorenvlag

P.Janssen, Zandvoort

Burgemeester bezoekt duikschool
Burgemeester Niek Meijer heeft maandagmiddag een
werkbezoek gebracht aan Scuba Republic, de nieuwe duik-

school aan de boulevard Barnaart. De burgervader, die
vergezeld werd door gemeentesecretaris Frank Beijk en de

gemeentelijke bedrijvencontactfunctionaris Hilly Jansen,
liet zich door eigenaar Jan van Voorst haarscherp uitleggen wat men in zijn bedrijf kan verwachten.

De burgemeester met de eigenaar (m) en een instructeur | Foto: Rob Bossink

Van Voorst vertelde dat zijn
duikschool een van de drie
opleidingscentra is van totaal
drie, waar opgeleid wordt tot
duikinstructeur. Tevens is de
locatie uniek want nergens
vindt men in Nederland een
duikschool aan het strand.
Hierna legde hij uit wat er
nodig is om in drie dagen
het PADI-brevet te halen,
hetgeen bij Scuba Republic
mogelijk is. Niek Meijer heeft
de bedoeling om regelmatig
Zandvoortse (nieuwe) bedrijven een bezoek te brengen
om kennis te maken en te
horen wat zoal de verwachtingen van het bedrijf zijn
en hij laat zich in zijn keuze
informeren door Hilly Jansen.
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Wandelvierdaagse massaal van start
Afgelopen dinsdag is de jaarlijkse wandel4daagse weer
van start gegaan. Speciaal is deze keer de extra wandel4daagse voor viervoeters toegevoegd. Wellicht de allereerste honden4daagse van Nederland? In ieder geval een
primeur voor Zandvoort.

Avondvierdaagse voor het eerst ook voor honden

Vanaf de kantine van de
Zandvoortsche Hockeyclub
was het weer elke avond

heerlijk wandelen in de
directe omgeving van
Zandvoort en ook gedeelte-

Strandvoort De Zandvoortse strandpaviljoens

lijk door de vele wijken van
onze badplaats. Behalve de
speciale pleisterplaatsen
voor de wandelaars was er
nu ook steeds een vaste verwenplek voor de trouwe viervoeters. Dierenspeciaalzaak
Dobey zorgde daar voor de
zeer aantrekkelijke versnaperingen en water.
De actieve Zandvoortse Vier
daagse organisatie met haar
vele vrijwilligers zien dat alle
ca. 400 wandelaars en ca. 30
viervoeters met volle teugen
genieten. Morgen (vrijdag) is
de feestelijke intocht in het
centrum van Zandvoort en
de uitreiking van de oorkondes en spelden.

door Joop van Nes jr.

Beachclub Riche

Strandpaviljoen Tyn (1B)

Strandpaviljoen Thalassa (18)

Je zit heerlijk onderuit gezakt op het uitgebreide terras met een lekker drankje, genietend van de mooie
dag of van de zonsondergang. Super ingrediënten om
eens heerlijk te relaxen en te onthaasten. Dus op naar
beachclub & strandpaviljoen Riche.

Strandpaviljoen Tyn, in het verleden Tijn Akersloot, is
sinds kort het vierde jaarrondpaviljoen van Zandvoort
geworden. En het mag er zeer zeker zijn. In de stijl van
de Balinese bouwkunst is het een schitterend ‘paleis’
op het Zandvoortse strand geworden.

Op de plaats van het oude zwembad van restaurant
Riche, is nu al 11 jaar de Beachclub Riche gevestigd. Een
gelegenheid die uitermate geschikt is voor wat voor
feest dan ook, tot aan 1.500 personen. Het paviljoen
ernaast is ook al zo een plaats en dat klopt helemaal.
Bij de beide lokaliteiten is men echt te gast en kan het
feest beginnen.

Van dat ‘paleisgebeuren’ wil eigenaar Ruerd Akersloot
eigenlijk niets weten. Ondanks de zeer ruime maten van
zijn strandpaviljoen wil hij toch liever spreken over een
strandtent. “De gasten komen in eerste instantie voor
het strand, als ze daarna ook nog eens via allerlei zaken
in de watten worden gelegd, vinden ze dat alleen maar
plezieriger”, zegt Akersloot die het strandleven met de
paplepel ingegoten heeft gekregen.
“Ik ben ervan overtuigd dat er tegenwoordig op het
Zandvoortse strand beter wordt gekookt dan in menig
restaurant in de grote stad”, zegt hij. Zijn keuken is dan
ook volledig geoutilleerd tot aan een heuse houtoven
voor de pizza’s aan toe.
Tyn is uitermate geschikt voor partijen tot 1.500 couverts
aan toe. Vooral de aparte wijze van een barbecue organiseren spreekt veel mensen aan. Ook kunt u er trouwen, uiteraard met een spetterend feest er na, en is Tyn volledig
uitgerust voor alles wat met seminars en vergaderingen
te maken heeft.

Vers, vers en vers. Dat is het credo dat Huig Molenaar
sr. heeft als hij praat over het strandpaviljoen dat hij
samen met zijn gezin nu voor het 8e seizoen bestiert.
Vrouw Anita en dochter Kim in de bediening, Huig jr.
als chef-kok en andere zoon Bram hoofdzakelijk ‘in de
stoelen’ maar als het moet kan hij ook zijn mannetje
staan in de keuken. Een super team!

Vooral het concept om samen met Jump Out een activiteiten- dan wel ‘doedag’ te organiseren valt in goede
aarde bij een groot aantal bedrijven die hier hun bedrijfsuitje of medewerkersfeest organiseren. In combinatie
met zo een dag en de fantastische keuken van strandpaviljoen Riche hebt u exact wat u hebben wilt. Maar
ook de individuele gast wordt in de watten gelegd. De
menukaart is standaard met buiten de kaart om diverse
specialiteiten die door middel van schoolborden aan u
kenbaar worden gemaakt. Kortom: ‘a place to be’!
Strandpaviljoen & Beachclub Riche,
boulevard Barnaart 65, tel. 5730516.
Web: www.riche-strandpaviljoen.nl

Tyn, strandpaviljoen 1B, tel. 5712547.
Web: www.tijnakersloot.nl

“Iedere dag haal ik verse vis in IJmuiden. Het ligt aan wat
er aangeboden wordt, wat ik meeneem naar Zandvoort.
Deze super verse vis, ze liggen nog te spartelen als ze
aan wal worden gebracht, wordt door mijn zoon Huig
en zijn keukenbrigade eigenhandig gefileerd waardoor
er een topproduct ontstaat”, zegt senior trots en met
glans in zijn ogen.
et paviljoen is ingericht met allerlei attributen en foto’s
uit vervlogen tijden. Huig steekt niet onder stoelen
of banken dat zijn ouders in hun werkzame leven de
Hollandse haring op het strand verkochten. Alles wijst
daar naar. Komende winter zijn er grote veranderingen
op komst. Thalassa wordt het vijfde en laatste jaarrondpaviljoen dat gebouwd mag worden.
Thalassa, strandpaviljoen 18, tel. 5715660.
Web: www.thalassabeach.nl

Het nieuwe speelattribuut van Thalassa | Foto: Irma de Jong-van Middelkoop 7

Als eerste het laatste

Wie wordt de meest

“Creatieve Ondernemer”

ondernemersnieuws

van Zandvoort!
Ontvang het via
onze nieuwsbrief.

van 2011/2012?

De meest creatieve ondernemer van 2011/2012

Nieuwe samenwerking Zandvoortse horeca resulteert in prachtige Muziekfestivals!

De Kaashoek van Corrie van der Maas is in 2010/2011 uitgeroepen tot de meest creatieve ondernemer van Zandvoort. Daar
staat nu het bronzen sculptuur, het Haringmeisje, van kunstenares Noor Brandt. Deze wisseltrofee kregen zij overhandigd
door hun voorganger in 2009, Greeven makelaardij.

Ruim 20 enthousiaste horeca-ondernemers hebben de handen
ineen geslagen om nieuw leven te blazen in de welbekende
muziekfestivals (in het centrum van Zandvoort). Ondersteund
door Gemeente Zandvoort en Holland Casino Zandvoort is de
organisatie van plan om dit jaar vier goed opgezette muziekfestivals neer te zetten, te weten:

Dit jaar ligt de focus op de gastvrijheid en klantvriendelijkheid
van de ondernemers in Zandvoort. Tot 31 juli kunnen kandidaten
voor deze prijs worden genomineerd. Daarna wordt de stand van
zaken doorgenomen door een deskundige jury en een winnaar
bepaald.
Tijdens de eerstvolgende Ondernemersavond, die op 15 september plaatsvindt, zal de naam van de meest creatieve ondernemer van Zandvoort 2011/2012 bekend worden gemaakt. De
wisseltrofee, het Haringmeisje, zal dan weer voor een jaar van
eigenaar wisselen. Kent u een ondernemer die in aanmerking
komt voor deze titel? U kunt uw nominatie kenbaar maken bij de
bedrijfscontactfunctionaris Hilly Jansen via e-mail:
h.jansen@zandvoort.nl.

● Zaterdag 18 juni 2011
● Zaterdag 23 juli 2011
● Zaterdag 6 augustus 2011
● Zaterdag 13 augustus 2011

:
:
:
:

Midzomernachtfestival
Salsa Festival
Jazz Festival
Dancing in the Streets

Gedurende deze 4 gratis festivals zal het betaalmiddel voor de
drankjes de MuziekMunt zijn. Deze is bij alle deelnemers in de
voorverkoop te koop zijn en op de avond zelf bij de verschillende
kassaloketten bij alle podia.

Meer informatie over de Ondernemersavond is binnenkort onder
ander te lezen op ZandvoortinBedrijf.nl.

Artiesten op 18 juni:
● Einde Haltestraat:
Jonny Wiener en de Schnitzels
● Midden Haltestraat:
Buckweat
● Kerkplein:
Cosy Cotton Band
● Gasthuisplein:
Veronica DJ toer
● Dorpsplein:
Too hot to handle
Met veel enthousiasme is de organisatie begonnen de muziekfestivals van
Zandvoort opnieuw op de kaart te zetten
waarbij kwaliteit en gezelligheid voorop
gaan. Hopelijk heeft u als Zandvoorter
en als bezoeker van Zandvoort net
zoveel zin in deze festiviteiten als wij!

www.muziekfestivalzandvoort.nl

Vrijdag 10 juni

Gasthuisplein 19.15 - 22.30 uur

Hoort, Zandvoorters Hoort!

Alle Zandvoorters, groot en klein, oud en jong

Zing met ons mee

En als je niet kan zingen, kom toch en neurie dan voor twee!
19.15 - 20.30 uur
20.30 – 22.30 uur

Optreden Ans Tuin
Zingen zoveel mogelijk Zandvoorters

Met medewerking van de Zandvoortse koren:

ANBO koor Voor Anker, Zandvoorts Mannenkoor, Zandvoorts Vrouwenkoor,
The Beach Pop Singers, Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble, Music All In
Gastoptredens: Van Kessel (Parel aan de Zee) en meer bekende Zandvoorters
Muzikale ondersteuning: Rob Spruyt (drum) en Rudolf Kreuger (toetsen)
Organisatie: Gillis Kok en Ben Zonneveld

Mede mogelijk gemaakt door:
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Dorpsomroeper Gerard Kuijper
maakt progressie
Na een 11e plaats in De Rijp in december 2010 en een 9e
plaats in Holland in de USA vorige maand heeft onze dorpsomroeper Gerard Kuijper op Hemelvaartsdag in Deurne de
6e plaats behaald tijdens het aldaar gehouden dorpsomroepersconcours.

Gerard Kuijper

Het was een
zonovergoten
dag in Deurne
en het was de
start van de rol
stoelmeerdaag
se. En in dat kader werd ook het
d o r p s o m r o e 
p e r s c o n co u r s
gehouden. In totaal deden er 13
omroepers mee.
In de verplichte
roep eerde Kuij

per de 50-jarige fanfare. In
de vrije roep had hij zijn
inspiratie gehaald uit het
‘Parel aan de zee’-lied van
plaatsgenoot Patrick van
Kessel. Dat was een goede
zet want de jury kon dat
goed waarderen.
“Gerard is enorm trots op
zichzelf. Het was pas zijn
derde concours en dan al
een zesde plaats. Hij is als
dorpsomroeper een beginneling in het wereldje en
laat zich nog steeds adviseren door oud-dorpsomroeper Klaas Koper. Het gaat
steeds beter”, aldus zijn
vrouw Els. Begin augustus
heeft Kuijper zijn volgende
concours.

Afscheid van dominee Sjaak Verwijs
Afgelopen zondagmiddag heeft Sjaak Verwijs zijn functie
als dominee van de Protestantse Gemeente in Zandvoort

na 11 jaar neergelegd. Dit gebeurde in een volle kerk met

een dienst die zeer muzikaal was samengesteld. Zo ga-

ven onder meer het Protestants Kerkkoor, het kinderkoor

‘Kinderen van de Kust’, The New Choir Singers, de Praiseband en The Beach Pop Singers hun medewerking aan
deze dienst.

In de rij om afscheid te nemen

In zijn preek riep Verwijs
onder andere op om veel
aandacht te geven aan dragen, verdragen, gedragen
worden, verdraagzaamheid
en tolerantie, zowel in de
kerken als in de gemeente.
Burgemeester Niek Meijer
sloot zich van ganser
harte aan bij de woorden
van Verwijs. De voorzitter
van de Kerkenraad Ed van

Wonderen bood namens
de kerkelijke gemeente en
andere ontvangen giften,
waaronder een schilderij
van de zee gemaakt door
de Zandvoortse kunstenares Loes Dirksen, aan de
scheidende dominee aan.
Ankie Joustra bood namens
de Kerkenraad het nieuwe
boek ‘Zandvoort op Linnen’
van het Genootschap Oud

Kringloopwinkel Het Pakhuis

Zandvoort aan en een reischeque naar Israël.
Pastor Dick Duijves sprak
namens de Katholieke kerk
en de lokale Raad van Kerken
en bood Verwijs een originele icoon aan met de kreet:
“Heeft u trammelant, wordt
dan katholiek of protestant.”
Namens de Taizé werkgroep
Zandvoort sprak Jan Peter
Versteege: “Jij stond aan de
start van Taizé en door jou
zijn we op 14 september
2006 gestart. Enorm bedankt en we zullen in jouw
geest doorgaan.”
In zijn slotwoord sprak
Sjaak Verwijs over zijn eerste kennismaking met de
gemeente. Toen hij hier aan
het snuffelen was, schrok
hij zich ‘rot’. Achter zeer
veel ramen stond het bordje ‘rooms’. Verder dankte hij
alle aanwezigen, collega
predikanten en zijn familie.
“Het was voor mij een boeiende tijd. Het was goed,
adieu”, zei hij. Daarna was
er een geanimeerde receptie en was er gelegenheid
tot afscheid nemen van de
familie Verwijs.

door Erna Meijer

“Een uit de hand gelopen hobby”. Zo omschrijft Annette
Boogerd haar kringloopwinkel, die zij in april 2008 startte

in de voormalige TZB-kantine aan de Kennemerweg. Veel
mensen zullen Annette nog kennen uit de tijd dat zij de ho-

reca pachtte op tennispark De Glee of van strandpaviljoen
'Trefpunt Annette'.

Omgaan met mensen blijft
een heel belangrijk aspect
van al haar werkzaamheden en dat geldt eveneens
voor haar kringloopwinkel,
die sinds een jaar gevestigd
is in het zeer ruime, voormalige Corodexgebouw
aan de Noorderduinweg in
Zandvoort-Noord.
"Het is echt een maatschappelijk gebeuren. Het wordt
door velen beschouwd als
een soort buurthuis, waar
men lekker kan komen neuzen en een kopje koffie drinken", vertelt Anette met veel
betrokkenheid. Wie voor het
eerst bij Het Pakhuis binnenkomt, staat versteld van de
enorme hoeveelheid artikelen die voor een spotprijsje
aangeschaft kunnen worden.
Glaswerk, serviezen, lampen,
schilderijen, meubels, witgoed, elektrische apparaten
en bedden (geen matrassen):
je kunt het zo gek niet bedenken of het is voorradig. Voor

de boekliefhebber is er een
apart groot vertrek met op
rubrieken gesorteerde verzameling boeken.
Annette: "Vooral de kleding,
voor zowel dames, heren als
kinderen, loopt erg goed. Het
is opvallend en zeer dankbaar
om te zien hoe blij mensen
met de spullen kunnen zijn.
Het gaat in alle gevallen om
bruikbare artikelen die over
zijn en beslist geen dump.
Er wordt tegenwoordig zo
snel iets weggegooid, terwijl
vooral mensen met een minimum inkomen deze nog
goed kunnen gebruiken."
De voorraad wordt steeds
aangevuld. Men kan overbodige spullen komen brengen,
maar Annette en haar partner komen op verzoek deze
ook gratis bij u thuis ophalen.
Dat geldt eveneens als bij een
overlijden een huis leeg opgeleverd moet worden. Er is
geen inkoop en u kunt ook
niet ruilen.

Artikelen die niet aan de man
gebracht kunnen worden,
gaan niet naar het grof vuil.
Er wordt altijd wel ergens een
bestemming voor gevonden.
Zo is er bijvoorbeeld contact
met iemand uit Afrika die de
Tv's en elektrische apparaten opkoopt. Deze worden
daar opgeknapt en zo nodig gerepareerd, waarna ze
aan de lokale bevolking ten
goede komen. Een goed doel
en dat geldt tevens voor het
Dierentehuis Kennemerland,
waaraan een deel van de opbrengst wordt gedoneerd.
Annette wil beslist vermeld
hebben dat Het Pakhuis veel
draait op vrijwilligers, die
haar helpen in haar “lekker
rommelige” zaak. Onlangs
is Het Pakhuis nog op de Tv
geweest in het programma
'Taarten van Abel', waarin
de Zandvoortse jongen Tim
Besseling de hoofdgast was.
Zijn in de taart verstopte cadeautje voor zijn vader was,
inderdaad, afkomstig uit de
verrassende collectie van Het
Pakhuis.
Kringloopwinkel Het Pakhuis,
Noorderduinweg 48, tel. 0653693409. Openingstijden:
donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Zomerlezen 2011
Onder de titel ‘Akelig Braaf & Lekker Stout’ is op 1 juni het
Zomerleesprogramma in Bibliotheek Duinrand van start
gegaan. Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen tot 1 september
‘lekker lezen’ in de zomermaanden.
Centraal staan boeken waarin
de grens tussen goed en fout
verkend wordt. Wat is braaf,
wie is stout en waar gaat het

één over in het ander? Er zijn
boeken over lieverds en slechteriken, vechtjassen en vredesduiven, booswichten en brave

Hendriken. Wie meedoet krijgt
een speciale pas waarop voor
elk gelezen leesprogrammaboek een sticker wordt geplakt. Wie vijf boeken uit het
leesprogramma heeft gelezen
is een echte leesheld en krijgt
een heuse onderscheiding en
een leuke verrassing.
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Vaderdagcadeau?

Vaderdagcadeau?

Straatnamenboek
van Zandvoort

Zandvoort
op glasplaat

nu in de aanbieding: € 9,95

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Axxium gel voor mooie en
verzorgde teennagels.
In veel kleuren en in
French, 6-8 weken houdbaar, € 32,50. Boudoir,
Achterweg 22, tel. 5736021

Zandvoort op linnen
€ 37,50

Uitgaven van het Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Voor overige Vaderdag cadeaus
zie: www.oudzandvoort.nl
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*, reumatische voet*, schimmeldiagnostieken nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
.........................................................

Nieuw:

Uitgegeven
vanwege 40 jaar
G.O.Z. 1970-2010 € 9,95

Uitgaven van het
Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende,
Grote Krocht 18

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

Racket bespannen?
Dietrich Spanservice
Tel. 06-53618845
Oosterparkstraat 31,
Zandvoort
.........................................................

Pedicure Salon Henny
voor een goede
voetbehandeling.
Komt ook bij u thuis!
Van Speijkstraat 23,
tel. 5734944, 06-50203097
of 06-31931940
.........................................................

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

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Voor een goede en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla. Meer dan 10
jaar ervaring. Pro-voet lid.
06-46098919
per 1 juli: De Ruyterstraat
94 Zandvoort

Valk Glasstudio voor
Glas in lood
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Garage te huur Burg. van
Alphenstraat 55-57
€ 125,- per maand
06-53256274

Gepension. echtpaar
in Zandvoort-zuid
zoekt Ned. sprekende
huishoudelijke hulp.
Ervaring vereist.
Werkzaamheden en –tijden
in overleg. Uitstekende
beloning. Tel. 5717043
.........................................................
Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint met
de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in
via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Verhuizing Beauty
Balance by Sheila.
Vanaf 6 juni ontvang ik
U graag in mijn
nieuwe salon! Adres:
Gasthuisplein 3 in
Zandvoort. Voor afspraken
en/of vragen kunt
bellen naar 023-5718681

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.

Vaderdagcadeau?
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Uitgaven van het Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Onze supero/ma
Wil Paap (Botje)
wordt 9 juni 90 jaar!
Gefeliciteerd, ga zo door!
.........................................................
Uw auto kopen of verkopen
via een professional?
www.autoverkoper.nu
sluit de deal voor U !!!
Ook voor reparatie, APK,
onderhoud, schadeherstel
(gratis vervangende auto)
autoverzekering, haal
en brengservice!!,
taxatierapport (gratis)
Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................
Hondenuitlaatservice
“Woef is blij”
individuele wandeling
en begeleiding,
specifiek afgestemd op de
behoeften van uw hond.
Veilig, liefdevolle zorg.
Ook oppasservice voor
katten. Tel. 06-40763988
.........................................................
Massage Zandvoort
Volle weken, altijd druk
voorkom klachten:
ontspan lichaam en geest
en blijf fit en gezond
www.massagezandvoort.nl
Kosterstraat 13 A
(Plony’s Haarwinkel)
.........................................................
Tarotreading.
Voor inzicht en advies
m.b.t. al uw levensvragen.
Tel. 06-14272862

L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
daisy-spelers, grootletter
artikelen: spelletjes,
agenda's, klokken,
horloges, telefoons,
afstandsbediening voor TV
.........................................................
PINKsteren bij
Njoywine.com
Genieten van een
koud glas rosé op een
warme PINKsterdag?
MEGA AANBIEDING:
Santa Alicia Rosé 6 fl
voor € 25.
Bestellen kan op
order@njoywine.com
Gratis thuisbezorgd!
.........................................................
Vermist:
jonge rode kater.
In de omgeving van
Center Parcs. Het is
een rood/wit katertje
van 10 maanden oud,
met witte pootjes en
onderbuik, luisterend
naar de naam 'Vroevroe'.
Wie heeft de gouden tip?
Beloning € 100.
Tel. 06-27838584
.........................................................
Nagelstyliste worden??
De opleiding tot nagel
styliste begint met de gratis
introductie avond bij A.B.
Nails in Haarlem. Schrijf
je in via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.

Tuincentrum

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Groots assortiment
zomerplanten

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

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93
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Tevens door u in te vullen:

C U L T U UR
Sporen uit het verleden
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Tekstboekje
Zing in Zandvoort
Komende vrijdag vindt de eerste editie van het nieuwe

evenement Zing in Zandvoort plaats op het Gasthuisplein.

Het Achterom

Burgemeester Niek Meijer kreeg dinsdagochtend het eerste exemplaar van het tekstboekje voor het meezingspek-

De toegezonden glas-in-loodramen zijn veelal met Zandvoortse afbeeldin-

takel overhandigd door de organisatoren Ben Zonneveld

gen en op het eerste gezicht zijn het vaak dezelfde gebrandschilderde voor-

en Gillis Kok.

stellingen. Maar als je ze naast elkaar legt, dan zit er altijd weer iets anders
in dan wat bij de ander niet in staat.

Zo ook de getoonde ramen van deze week. Het ene raam
stuurde hotel Faber aan de Kostverlorenstraat (waar nog
meer mooie ramen zijn), het andere raam is te zien bij
café-restaurant Old Vienna aan de Passage 32-34.

Zoekplaatje

Beide ramen zijn gemaakt door de Zandvoortse glazenier
Dick v.d. Mije en laten het Achterom zien, u weet wel: één
van de meest unieke historisch gedeelten in het dorpscentrum, pal achter het Wapen van Zandvoort. Grappig is
dat het een zoekplaatje is geworden. Ziet u de verschillen
tussen de twee ramen?

Overhandiging van het tekstboekje

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

Zeedorpenlandschap

Bioscoop gaat dicht

Donderdag 9 juni organiseert het IVN Zuid-Kennemer-

De bioscoop van Circus Zandvoort gaat in de huidige

park. Het wandelpark is een prachtig natuurgebied met

vanaf 1 juli aanstaande geen (35 mm-)films meer worden

land een excursie door de duinen van het Kostverloreneen rijke historie.

vorm voor onbepaalde tijd dicht. Dat betekent dat er
getoond, totdat er een goede oplossing gevonden wordt

waardoor er weer een volledig programma kan worden
aangeboden.

Het ‘bunkerdorp’ in het Kostverlorenpark

Het wandelpark Kostverloren
is tegen het eind van de eerste
wereldoorlog ontstaan. In de
tweede wereldoorlog hebben
de Duitsers er voorzieningen
gebouwd om de manschappen in onder te brengen. Tot
op de dag van vandaag worden deze huisjes verhuurd.
Het terrein is ongeveer 15
hectare groot en is particulier bezit. Het landschap kenmerkt zich vooral door een
speciale flora. Door de jaren
heen is door de invloed van

de Zandvoorters op het hen
omringende duinlandschap
het ‘Zeedorpenlandschap’
ontstaan. Ook hier in het
Kostverlorenpark.
Wandel mee met deze 1,5 uur
durende, gratis excursie en
hoor de verhalen van vroeger
tot nu. Vertrek is om 19.00
uur bij de ingang aan de Q.
van Uffordlaan 1. Aanmelden
vooraf is niet nodig. Meer
informatie: www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Wegens belastingtechnische redenen heeft de directie daar helaas toe moeten
besluiten. Dit alles komt
voort uit het feit dat Circus
Zandvoort sinds 1 juli 2008
kansspelbelasting moet
betalen. Hierdoor ging het
netto belastingtarief van 16%
naar 29% over de omzet en is
er ook geen BTW teruggaaf
meer mogelijk.
“Daarnaast moest over reeds
gedane investeringen de
BTW die al terugontvangen
was, terugbetaald worden,
indien deze investeringen

nog niet afgeschreven waren.
Dit bracht een dusdanige verhoging van de belastingdruk
teweeg dat maatregelen genomen dienden te worden.
De bioscoop in deze vorm is
daarom niet meer mogelijk.
Het betreurt ons ten zeerste om dit besluit te moeten nemen maar we zoeken
naar mogelijke oplossingen”,
aldus woordvoerster Belinda
Göransson. De directie van
Circus Zandvoort verwacht
dat de ruimte op een andere
manier rendabel is te maken
en zal daarvoor de nodige
plannen gaan uitwerken.

Het evenement wordt ondersteund door de meeste
van de Zandvoortse koren.
Kok: “Als zelfs mijn zoon de
liedjes herkent en mee kan
zingen, kan eigenlijk ieder
ander het ook. Het moet een
groot feest gaan worden en
omdat we tekstboekjes hebben gemaakt is iedereen in
de gelegenheid om volop

mee te zingen." Het evenement op het Gasthuisplein
begint om 19.15 uur met
een optreden van Ans Tuin.
Rond 20.30 uur zullen afgevaardigden van een zestal
Zandvoortse koren het eerste nummer inzetten, waarna de samenzang zal starten.
Het evenement duurt tot
22.30 uur.

Welkom thuis!
Wie
: Pauline en JP
Bestemming : Eiland Kefalonia, Griekenland
Reisduur
: 7 dagen, eind mei

Hoe was de vakantie?

Marga (van Toerkoop Zonvaart Zandvoort) raadde ons
Kefalonia aan omdat het niet zo toeristisch is: een authentiek Grieks eiland, Grieks eten, schitterende stranden, leuke
weggetjes en mooie uitzichten. En ze had gelijk. We hadden
een hotel in het plaatsje Skala: heerlijke restaurantjes, wit
strand, blauwe zee (er wappert een Blauwe Vlag) en hele
vriendelijke mensen.

Leukste ervaring?

De gids waarschuwde ons voor loslopende dieren op straat. Jaja, dat
zal wel, dachten wij. Maar met ons
gehuurde autootje kwamen we op
diverse plekken grote kuddes met geiten tegen. Op de foto een geit die ons
een paar minuten stond aan te staren van achter de veilige
vangrail omdat wij hem in zijn siësta hadden gestoord…
Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand juni voor Pashouders:

Kaas van het huis
minder zout.
Lekker!!
500 gram voor maar € 4,49

Malse haasfiletrollade
kilo € 8,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Wist u dat wij voor
uw tuin mooie
buitenbeelden hebben?

Verzorging en vrije tijd:

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

*Korting geldt niet op aanbiedingen

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

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand juni: Lamelparket eiken rustiek
in de kleuren naturel en wit van € 34,95 nu € 29,95 per m²
(Vouw)gordijnen
Tapijt
023-531 78 40
Vitrages
Vinyl
Haltestraat 56
Luxaflex
Laminaat
2042 LP Zandvoort
Zonwering
Parket

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

www.medina-woninginrichting.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Tel. 023 571 44 10

Voor Pashouders:
10% korting op
alle Hamburgermenu’s

Aanbieding voor
de maand juni:
Voor Pashouders
zonnebril op sterkte
vanaf € 89,-

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

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

Voor
Pashouders:
10% korting
op de gehele collectie!
Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
korrel plaatsen.
nd
Za
n
ee
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Op zoek naar
een hypotheekadviseur?
Kijk op
www.zandvoortinbedrijf.nl

Strandpaviljoen
Thalassa 18
sinds 1959

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Hoort zegt
het voort
Zaterdag 18 juni
groot feest bij Thalassa
Haringhappen vangst 2011!
Nog enkele kaarten verkrijgbaar

Vers aan zee!!!
Het Nederlandse

+ Rode Kruis

Oproeping

voor de algemene ledenvergadering van
Vereniging Afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis
Hierbij nodigen wij de leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering
van de Vereniging Afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis die zal worden
gehouden op zaterdag 18 juni 2011 om 15.00 uur in het Rode Kruisgebouw, Nicolaas
Beetslaan 14 te Zandvoort
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de notulen van de algemene vergadering van 4 juni 2011
3. Besluit over het fusievoorstel met de vereniging “Het Nederlandse Rode Kruis”,
statutair gevestigd te ’s-Gravenhage
4. Rondvraag en sluiting
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vijf dagen vóór de vergadering
tot en met de dag van de vergadering voor de leden ter inzage op het adres:
Nicolaas Beetslaan 14 te Zandvoort
Namens het Bestuur
H. Wiedijk, voorzitter
Mevr. L.P. Reijmers, secretaris
Voor deze tweede vergadering geldt geen restrictie betreffende het aantal aanwezige leden,
om het besluit zoals genoemd in agendapunt 3 te nemen.
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DE HOBBYCLUB
Vliegvissen en fotograferen met Cees Determann
Voor een interessante hobby moet je beslist bij dorpsgenoot Cees Determann zijn. Hij kan uren over zijn hobby
vliegvissen vertellen, daarbij is zijn andere passie fotogra-

feren, een mooie combinatie. Gewapend met vismateriaal

en foto-attributen is Cees in zijn element; optimaal genieten van de natuur!

daaraan de onthakingstang,
een schaartje en andere handige hulpmiddelen. Alles wat
je nodig hebt bij het vliegvissen, is in het hes aanwezig. Het vliegvissen is geen
statische sport dus je blijft
niet op een visstoel naar je
dobber staren maar je loopt
actief langs de sloot of staat
in een rivier om de vis te vangen. “Natuurlijk wordt de vis
respectvol gevangen want er
wordt niet met weerhaakjes
gevist en alle gevangen vis
gaat terug”, vertelt Cees.

Voor jong en oud

door Nel Kerkman

Van jongs af aan is Cees geïnteresseerd in de natuur, dat
heeft hij van huis uit mee gekregen. Als kind was hij vaak
in de duinen te vinden op
zoek naar salamanders en hagedissen die hij dan verkocht
aan dierenwinkels. Toen stonden de hagedissen nog niet
op de rode lijst en waren ze in
grote aantallen in de duinen
te vinden. Zijn vrienden Frits
Stiekel en Rob Zantvoort hebben Cees destijds de kneepjes
en ook de liefde voor het vissen bij gebracht. Samen met
hen heeft hij menige karper
en aal uit het Zwanenmeer
en de Vijverhut gevist. Zijn
grootste vangst is een snoek
van 1,29 meter! Het is geen
visserslatijn want Cees laat
daarbij als bewijs de foto zien.

Actief vissen

Veel later ging zijn interesse

uit naar vliegvissen, wat weer
een heel andere tak van de
hengelsport is waarbij gebruik gemaakt wordt van het
gewicht van de lijn om het
aas te werpen. Het aas bestaat uit een haak met daar
bovenop een zelfgemaakt
vliegje. Bij het vliegvissen
hoort een bepaalde techniek
om de vliegjes te binden en
ze worden zo natuurgetrouw
mogelijk nagebootst zodat
de vis ze niet van een echte
vlieg kan onderscheiden.
Ook de voorwaartse worp bij
het vliegvissen is een kunst
apart, je moet de zwaai goed
in je vingers hebben om je
aas goed te kunnen werpen.
Aan de speciale vlieghengel
zit een reelhouder waaraan
je je reel aanschuift. Heel
handig bij de outfit is een
vissershesje met tientallen grote en kleine vakjes.
Aan het hes zijn vernuftige
katrolletjes bevestigd met

Vroeger was vliegvissen
een elitaire sport, maar tegenwoordig wordt de sport
door Jan en alleman beoefend. Vliegvissen kan tot op
hoge leeftijd en omdat je
behoorlijk in beweging bent
is het een prima sport om je
conditie op pijl te houden.
Cees is sinds 1990 lid van
de Vliegvis Vereniging De
Meivlieg in Badhoevedorp
waar 80 mannen en 2 vrouwen lid van zijn. In de winter
worden er in bindtechnieken
lesgegeven en zijn er themaavonden, ’s zomers wordt er
op zaterdag in de polder ge-

vist, is er een visdag of vist
men een paar dagen buiten
de grens. Zo gaat Cees met
een groepje visvrienden op
6 juni een midweek naar de
rivier de Kyll in Duitsland.
Daarbij neemt hij zijn speciale visbox mee waar hij eventueel ter plekke nog vliegjes
kan maken. In de laden van
de box zitten zakjes met diverse veertjes, binddraad in
alle kleuren van de regenboog, tangetjes, klemmen,
klosjeshouder en grote en
kleine haken. Om zijn verhaal
te verduidelijken laat hij mij
het een en ander zien. Mijn
mond valt echt open bij de
aanblik van de honderden
kleurige vliegjes die hij gemaakt heeft. Er zijn echte
kunstwerkjes bij, je zou ze
zo kunnen gebruiken voor
een oorbel of een broche
maar daar zijn ze niet voor
bedoeld. Dat is weer een andere hobby.
Heeft u ook een leuke en interessante hobby of verzameling en wilt u die met andere
delen? Bel of mail naar de redactie Zandvoortse Courant,
tel. 5732752 of e-mail: info@
zandvoortsecourant.nl.

Afhaalpunten
De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

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

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Gouden bruidspaar
Afgelopen vrijdag waren Jaap en Lienke Brugman-Kerkman 50 jaar getrouwd, een mooie mijlpaal in hun leven. ’s

Ochtends was Zandvoorts eerste burger Niek Meijer aanwezig om bruid en bruidegom te feliciteren met het heu-

gelijke feit en steevast neemt Meijer dan ook even een
taart mee om dat te onderschrijven.

Burgemeestersechtpaar op bezoek bij Jaap en Lienke

Jaap en Lienke hebben elkaar, zoals vele Zandvoorters
van hun generatie, ontmoet bij de ‘Vliegende
Schotel’, de jeugdsoos van
de Hervormde kerk toentertijd. Al snel daarna
hebben zij het huis op de
Haarlemmerstraat gekocht
waar ze nu nog steeds wonen. In 1962 is zoon Wim
geboren en dochter Marja
in 1964.

opgegroeid met een bal in
hun handen en waren ze elk
weekend op het handbalveld te vinden. Verder is Jaap
raadslid geweest en was
hij als voorzitter/penningmeester aan vele instanties
verbonden; te veel om op
te noemen. Een aantal jaar
geleden heeft hij hier een
Koninklijke Onderscheiding
voor gekregen.

Moeder Lienke is altijd actief
geweest in het onderwijs.
In het begin als kleuterjuf,
maar toen ze zelf kinderen
kreeg, kwam ze erachter dat
er eigenlijk niks was voor
kinderen van 2 en 3 jaar. Toen
ze dat kenbaar maakte aan
de toenmalige directeur
van de Wilhelminaschool,
De Vries, mocht ze een peuterspeelzaal beginnen in de
school, die later de Oranje
Nassauschool werd.

‘Tante Lienke’, zoals de bruid
in de dorpsmond genoemd
wordt, heeft vele jaren haar
peuterspeelzaal gerund. Toen
ze 65 werd heeft haar dochter deze overgenomen, maar
als vrijwilligster is ze nu nog
steeds actief bij Marja. Verder
kent ook iedereen haar van
de columns die ze schrijft
in de Zandvoortse Courant,
waar altijd op grappige wijze dagelijkse dingen aan de
orde komen, en waar ze al
vanaf de start voor bezig is.

Jaap heeft al op jonge leeftijd samen met zijn broer
de zaak van zijn vader, die
ziek was, overgenomen, AF
Hardhout in Amsterdam.
Daar had hij het altijd erg
druk mee. Verder is hij actief
geweest bij handbalvereniging Zandvoortmeeuwen.
Hij trainde daar een damesteam, en is er scheidsrechter en voorzitter geweest.
Zodoende zijn de kinderen

Op dit moment geniet het
gouden bruidspaar lekker
van hun ‘oude dag’ door
een aantal keer per jaar
naar hun appartement in
Torrevieja (Spanje) te gaan.
Maar ook op hun motorjacht, dat in Aalsmeer ligt,
zijn ze bij mooi weer regelmatig te vinden. Namens
de medewerkers van de
Zandvoortse Courant van
harte gefeliciteerd.
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Lichte wisselvalligheid
houdt nog aan

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 55
023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Peuters in Beweging, vanaf 2 jaar.
Woensdag 9:30 - 10:30

5 oktober – 14 december

Vrijdag 15:30 – 17:00 uur

23 september – 16 december

Donderdag 15:30 – 16:45 uur

8 september – 13 oktober

Vrijdag 12:30 – 15:30

21 oktober (Herfstvakantie)

Timmercursus vanaf 8 jaar

Creatief met foto’s op de computer, vanaf 9 jaar
Kinderworkshop Taarten versieren vanaf 8 jaar
Taarten versieren, een workshop voor volwassenen
Zaterdag 8 oktober		 12:30 – 15:30
Woensdag 12 oktober		 19:00 – 22:00

Struinen in de Duinen,

beleef de duinen terwijl we samen wandelen.

Woensdag 10:00 – 11:30

14 september – 12 oktober

Donderdag 20:00 – 22:00 uur

29 september- 22 december

Improvisatie toneel, Theatersport
Tarot:

Kennismaking

dinsdag 19:00 -21:30 uur

start op 4 oktober 1x per maand

Vergevorderden

dinsdag 19:00- 21:30 uur
Data op aanvraag

start op 27 september 1x per maand

Bridge:

beginners

Maandag 19:30 – 22:00 uur

26 september – 12 december

gevorderden

Dinsdag 19:30 – 22:00 uur

27 september – 13 december

Donderdag 10:00 – 12:00 uur

27 oktober – 3 november

Dinsdag 20:00 – 21:30 uur

13 september – 29 november

Vrijdag 11:00 – 12:00 uur

16 september – 16 december

Kunstgeschiedenis, van impressionisme naar Van Gogh.
YogActief

Hatha Yoga

Houding en Conditie op muziek 55 plus

Donderdag 14:30 -15:30 uur 22 september – 15 december

Aquarelleren

Dinsdag 9:30 – 12:00 uur

20 september – 13 december

Dinsdag 13:00 – 15:30 uur

20 september – 13 december

Open Atelier

Boetseren en Beeldhouwen

Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00 26 september - 22 december

Lezing over de betekenis en werking van de kleuren
Dinsdag 27 september 		 20:00 – 22:00 uur
Vrijdag 30 september 		 9:30 – 11:30 uur

Schilderen vanuit de kleurologie
Dinsdag 19:30 – 21:30 uur

Glas in Lood

4 oktober – 29 november

Tenminste tot half juni houdt de lichte wisselvalligheid
nog wel aan in Zandvoort. Tot dan zitten we in Nederland

zeker nog met een gematigd doorstroomde zuidwestcirculatie. Heel gewoon Hollands zomerweer dus de komende tijd.

Zo nu en dan bereiken niet
al te actieve regenfronten
onze contreien en die geven
wat regen af periodiek. Vooral
richting het Pinksterweekend
is dat het geval. Zaterdag kan
er weer (wat) regen komen
in het Noord-Hollandse. Ook
richting woensdag vielen er
weer de nodige millimeters
water.
Koel blijft het voorlopig ook
voor begin juni met in het
tweede deel van deze week
middagtemperaturen veelal
op 17 graden in het westen
van Nederland. De wind bivakkeert steeds in de west tot zuidwesthoek en is meest
matig. Op een enkele dag kan
het wel eens even net 20 graden worden in een beschutte
achtertuin als de zon ook
goed meedoet.
Aan zon dus geen gebrek
de rest van de week en die
schijnt op de meeste dagen
wel een flink aantal uren. Wat
dat betreft is onze positie vlak
aan zee een voordeel, want
hoe meer landinwaarts hoe
meer wolken zich vormen.
Interessant is het om even
vooruit te kijken naar de
periode vanaf half juni.
Behoorlijke verschillen nog

Woensdag 19:30 – 22:00		 26 oktober – 14 december

Do.

Nederlands Als Nederlands je 2de taal is of wanneer je je

wel tussen de uitkomsten
van de diverse weermodellen, maar een zekere trend
is al wel te ontdekken.
Waarschijnlijk komt het beroemde Azorenhoog er weer
aan te pas vanaf 15 juni en
een flinke uitloper wordt
tegen die tijd weer uitgerold richting de Benelux.
Depressies vullen dan geleidelijk op en trekken zich terug richting IJsland. Die ontwikkeling zou mooier en ook
warmer weer kunnen gaan
inhouden voor de tweede
helft van de maand, zonder
dat we direct aan een hittegolf moeten gaan denken.
Er is ook een ander scenario denkbaar en in die variant komt het genoemde
Azorenhoog veel minder uit
de verf. Depressies zien dan
kans het Noordzeegebied
te blijven aandoen en dan
verandert er hoegenaamd
niets aan het weer zoals
we dat momenteel hebben.
Vooralsnog ga ik heel voorzichtig uit van de geopperde
mooiweervariant.
Meer weerinfo is er via de
weerprimeurlijn
0900-1234554.
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

grammatica wilt ophalen.

Donderdag 10:30 – 12:00 uur

22 september – 15 december

Donderdag 13:00 – 14:30 uur

22 september – 15 december

Engels Zonder moeilijke grammatica

Klussen met Fred in en om het huis,
speciaal voor senioren (ook vrouwen).

Vrijdag 13:30 – 15:00 uur

23 september – 16 december.

Woensdag 20:00 – 22:00 uur

24 oktober – 28 november

Office 2007 voor ZZPers

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023. 57.40.330
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Weer
Temperatuur
Max

17

17

17

18

Min

9

10

10

9

Zon

11 uur

7 uur

8 uur

9 uur

20%

25%

50%

40%

wzw. 4

wzw. 4

wzw. 4

w. 4

Neerslag
Wind
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Column

Snotspotter

Iedereen doet het weleens, de meesten stiekem, maar sommigen ook gewoon zonder schaamte in het openbaar. Je
begint er eigenlijk al mee op de peuterschool en ondanks
dat iedereen zegt dat je er mee moet ophouden, sta je er
toch weer mee op de klassenfoto… Uiteraard zijn diegenen
achter het stuur, die het tijdens het rijden of in de file doen,
het allerergst. Gewoon omdat ze denken dat niemand hen
ziet, maar hoe kun je dat nou denken?? Rondom je zijn
ramen en honderden andere auto’s met allemaal turende
mensen, die verveeld om zich heen staren.

Een gelukkig leven
zonder streven
Soms hebben mensen geen echte ambities, geen mooie toekomstplannen, maar zijn ze gewoon meer dan tevreden met

hun leven. Denise Schuiten is zo iemand. Haar drijfveer is voor
anderen zorgen, wat terug te vinden is in haar werk. Zij is gelukkig met haar vriend en 7 jarig dochtertje Noa. Een wens
heeft zij wel en dat is een huisje met een tuintje, want tuinieren is een bezigheid waar zij erg van houdt.

Denise Sch

uiten

door Mandy Schoorl

Ik zit recht tegenover een heuse scharrekop. Denise is geboren en getogen Zandvoortse. Tot haar 22e heeft zij bij
haar ouders in Noord in de Fahrenheitstraat gewoond,
om daarna 3,5 jaar samen met haar vriend een flatje in de
Rozenobelstraat te betrekken. De kleine Noa was 1,5 jaar
toen ze naar een flat in de Lorentzstraat verhuisden, waar
ze tot op heden nog steeds met zijn drietjes wonen. Denise
is gek op Zandvoort, vanwege de wisselende zomerdrukte
en de rustigere winter. Er is nooit niets te doen. Die reuring
in het dorp, is wat haar een thuisgevoel geeft.
Omdat zij al verzorgende taken deed, is zij op jonge leeftijd via de huishouding de verzorging ingerold. Dat ze
iets voor een ander kan doen is haar insteek om in de
zorg te werken. Gezien de wisseldiensten in haar werk
als bejaardenhelpende in een verzorgingshuis, moet zij
het thuisfront goed kunnen organiseren. Dit geeft druk.
Hoewel zij nog geen tuintje heeft, vermaakt zij zich in
het bijzonder met het bijknippen van bonsaiboompjes.

IS
PICTURE TH

Iets wat haar naast zorgvoldoening en sfeerbepaling ook
ontspanning geeft.
Verder is zij graag in haar huis bezig of vertoeft zij in tuincentra. Inrichting, decoratie, altijd bedenkt zij iets om haar
huis mee te verfraaien, en het liefst met iets anders dan
anders, iets aparts. Om daarvoor ideeën op te doen, is zij
groot fan van interieur- en tuinprogramma’s op televisie.
Op dat gebied inspireert tv haar enorm. Als buitenmens is
picknicken in het duingebied bij het circuit Denise haar grote
favoriet, maar dan wel alleen met mooi weer!
‘Houd Zandvoort schoon’, een uitspraak die op het lijf van
Denise geschreven zou kunnen worden. Zij hecht veel waarde aan opgeruimd, ook buiten op straat. Blikjes horen in de
prullenbak, niet op het fietspad. In de opvoeding is dat zeker
iets wat zij haar dochter graag meegeeft. En met succes,
want met veel passie en overgave prikt de kleine meid papier
van de straat, sinds zij is aangesloten bij de Portiek Portiers.

Foto en tekst: Maxim Roos

Het lijkt wel of ik een neus heb voor het spotten van snotkokerpeuterende mensen. Ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel
en daar zit er weer één. Meestal zijn het mannen, maar
de laatste tijd heb ik ook wel wat vrouwelijke neusholtegraaiers in het vizier gekregen. Met hun hele vinger grissen ze wat heen en weer om vanuit de donkere diepte een
feestknots te toveren. Met grote ogen kijken ze vervolgens
verbaasd wat ze nu weer uit de grappelton hebben gehaald.
En dan komt het leukste… wat doen ze ermee? Ik kan het
niet laten om te blijven kijken, al is het nog zo onsmakelijk,
ik moet zien hoe het eindigt. Zo heb ik al heel wat afhandelingen van het kneedbare balletje gezien; wegschieten
naar de achterbank, op het plafond smeren, aan kleding, uit
het raam, op de bekleding of natuurlijk gewoon simpel en
efficiënt in de mond steken. Soms hoop ik dat ze zien dat
ik kijk, want dat is het allerleukst, met een vuurrode kop
van schaamte doen ze dan net alsof ze kriebel hadden aan
hun reukorgaan. Maar ik weet wel beter…
Dus lieve neuspeuterende autorijders, weet dat je wordt
gezien, maak kennis met de snotspotter, ik heb er namelijk
een neus voor.

Get Out!
Van 1 t/m 26 juni
In Amsterdam vindt deze maand het grootste performance festival
van Nederland plaats, namelijk: Het Holland Festival! Hier kun je
terecht voor artistieke projecten van over de hele wereld: theater,
muziek, dans, opera, film en beeldende kunsten op de mooiste culturele locaties van Amsterdam, waaronder het Muziekgebouw aan ’t IJ,
Het Musiektheater, de Stadsschouwburg en de Westergasfabriek. Kijk
voor meer informatie en tickets op: www.hollandfestival.nl
Zondag 12 juni
Schud je heupen los en ga zondag helemaal uit je dak bij het Latin
Taste Salsa feest @ Mango's Beachbar! Vanaf 16.00 uur kun je er
terecht voor het proeven van Spaanse wijnen, het genieten van een
maaltijd met Spaanse ingrediënten en een salsa workshop. DJ Andres
zorgt ervoor dat je je helemaal kunt laten gaan op het swingende
ritme. Zorg dat je er bij bent! Entree: voorverkoop € 20 of deur € 25.

O o it t h e W a lk o f Fa m e , n u t h e W a lk o f S t e e n . To c h z o n d e !

Zaterdag 18 juni
Zandvoort gaat helemaal los tijdens het midzomernachtfestival!
Overal in het centrum (5 buitenpodia!) zullen optredens zijn, gezelligheid en muziek! Leef je uit vanaf 20.00 uur met Buckwheat in het
midden van de haltestraat, Too hot to handle op het Dorpsplein,
Johnny Wiener & the schnitzels aan het einde van de haltestraat, de
Veronica drive in show op het Gasthuisplein en de Cosy Cotton band
op het Kerkplein!
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Nu elektrische
boxspring voor
5 100,- meer !

Vlakke Boxspring 160 x 200 cm voor 3 2.195,00
Vlakke Boxspring 180 x 200 cm voor 3 2.295,00
Inclusief: Hoofdbord, HR Topper, Pocketmatrassen, luxe potensets.
Vraag naar de actie voorwaarden! Deze actie is geldig tot 1 Juli 2011.

Dreams & Daytime

Haltestraat 10 C (Jupiter Plaza)
Zandvoort. Tel: 023-5737494
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Louis Davids in Carré

Niets Hollands aan Hollandse Nieuwe
15 opvallende feiten over ons favoriete visje

Sinds afgelopen dinsdag is de Hollandse Nieuwe weer volop verkrijgbaar. Traditioneel is het eerste vaatje weer geveild in Scheveningen en nu kunnen we ook bij de vele kramen in Zandvoort weer een lekker harinkie happen. Maar
wat weten we eigenlijk van de haring, die toch in drievoud
in het gemeentewapen van Zandvoort staat afgebeeld?

Nieuwe” blijven
verkopen.

1/ Het wapen van Zandvoort
met de drie haringen stamt
uit het begin van de 17e
eeuw. Algemeen wordt aangenomen dat het wapen verwijst naar de visserij, waar
Zandvoort in den beginne grotendeels van bestond. Maar er
is ook een theorie dat het een
religieus symbool is dat verwijst naar de vis als een oud
symbool voor Christus.
2/ Als er veel plankton in de
buik van haring wordt aangetroffen, is dat niet alleen een
indicatie van de goede kwaliteit van de haring zelf, maar
ook van de voedselrijkdom
van de zee.
3/ In mei bereikt haring een
minimaal vetpercentage van
16 procent. Dat is het teken
dat er zo’n zes weken lang
op maatjesharing gevist
mag worden, tot half juli. Bij
wet is geregeld dat de naam
Hollandse Nieuwe tot 1 oktober aan haring gegeven mag
worden. Er zijn volop visboeren
die deze regel aan hun laars
lappen en jaarrond “Hollandse

4/ De opbrengst
van het eerste
vaatje Hollandse
Nieuwe, die jaarlijks in de tienduizenden euro’s
loopt, is dit jaar
naar Jantje Beton
gegaan. De traditionele schaal
nieuwe haring
van de viskraam
op het Raadhuisplein ging dit
jaar naar de medewerkers van
Dierentehuis Kennemerland.
5/ Ingevroren haring blijft
maandenlang goed, Daarom
kunnen we het hele jaar
door haring eten. Overigens
is Hollandse Nieuwe net zo
goed ingevroren geweest.
Dat is namelijk verplicht om
de parasiet haringworm te
vernietigen.
6/ De combinatie haring met
uitjes en zuur stamt uit de
tijd dat we nog geen diepvries
hadden en haring in plaats
daarvan ingezouten werd.
Dat veroorzaakte een tranige
smaak aan de haring, die werd
tegengegaan door er stukjes
ui of schijfjes zuur aan toe te
voegen.
7/ De prijs van een haring
aan de kraam bestaat voor
één derde uit de “grondstofprijs”, oftewel de haring zelf,
en voor twee derde uit kosten
als verwerking, vervoer en verpakking. Het grondstof-deel is
hoog dit jaar, omdat de vraag

groter is dan het aanbod.
Noorse vissers hebben minder gevangen, deels omdat
de haring heel diep in zee zat.
8/ Brussel geeft dit jaar toestemming om 200 miljoen
kilo haring te vangen. Dat
zijn zo’n 1,4 miljard haringen.
In 2010 was het nog 161 miljoen kilo, maar in 2005 lag
het quotum op 535 miljoen
kilo. Omdat de haringstand
zich beter heeft hersteld dan
verwacht, is er dit jaar voor
het eerst weer sprake van
een stijging. Het dieptepunt,
dat zelfs leidde tot een vangverbod tussen 1977 en 1983, is
grotendeels overwonnen.
9/ De meeste haring wordt in
Denemarken en Noorwegen
gevangen. Er is dus qua herkomst niets Hollands aan
Hollandse Nieuwe. Echter,
de vis wordt door vrijwel
uitsluitend Nederlandse haringbedrijven opgekocht en
verwerkt.
10/ Slechts 10% van de gevangen haring, de beste exemplaren, wordt als maatjesharing
verkocht. De overige 90%
wordt verwerkt tot vismeel
voor de veevoederindustrie.
11/ Het verwijderen van kieuwen, ingewanden en de keel
wordt kaken genoemd. Ten
gevolge van het kaken kan de
vis ontbloeden en blijft het
vlees blank van kleur. Na het
kaken komen er enzymen vrij

die op het vlees inwerken en
zorgen voor de typische haringsmaak, - geur en –textuur.
12/ Grootschalige haringvisserij bestaat sinds de 15e
eeuw. Vanuit de haringvloot
ontstond de Nederlandse
koopvaardij die in de Gouden
Eeuw de wereld veroverde.
13/ Haring is een vette vis
(16 tot 22% vet), maar het is
gezond vet. Het zit vol zogenaamde omega-3-vetzuren,
die het cholesterolgehalte in
het bloed verlagen. Daarnaast
zitten er 18 % proteïnen en
veel vitaminen in, zoals A1, B1,
B2, B6, B12, C, D en E. Elke dag
haring eten is desondanks ook
weer niet aan te raden.
14/ Vrijwel alle haring is voorzien van het MSC-keurmerk.
Dat wil zeggen dat de vis
duurzaam gevangen wordt.
Belangrijkste eis daarbij is
dat vissers zich houden aan
de vastgestelde visquota, dat
ze geen schade aan de zeebodem toebrengen en dat er
geen onnodige bijvangst is.
15/ Wil je meer weten over de
haring? Onlangs verscheen er
een lijvig boek, “Haring, een
liefdesgeschiedenis”. Het is
geschreven door Huib Stam,
journalist en tv-maker, en een
telg uit een IJmuidens vissersgeslacht. Het rijk geïllustreerde boek vertelt over de historie, de economie en de cultuur
van de Nederlandse haring.

Louis Davids was in de jaren ‘20 en ‘30 een superster in Nederland. Hij scoorde succes na succes en was de Marco Borsato
van zijn tijd, met hits als ‘De kleine man’, ‘Naar de bollen’ en
‘We gaan naar Zandvoort’. Misschien is het beter om te zeggen: hij was de Paul de Leeuw van zijn tijd, want de veelzijdige Davids was behalve zanger ook schrijver, toneelspeler,
filmacteur, conferencier, cabaretier en directeur van het Casino in Rotterdam en het Kurhauscabaret in Scheveningen.

Albumhoes van Louis Davids

Als er in die tijd televisie had
bestaan, was hij het gezicht
geweest van succesvolle tvshows die heel Nederland op
zaterdagavond aan de buis
gekluisterd hadden. Hij had
ongetwijfeld een eigen productiemaatschappij gehad.
Nou goed, ik zei het al: hij was
een superster.
Theater Carré in Amsterdam
werd in 1887 officieel geopend
door circusdirecteur Oscar
Carré. De eerste 15 jaar werden
er alleen circusvoorstellingen
gegeven, maar rond de eeuwwisseling volgden met veel
succes variété-avonden en revues. In de jaren ’20 zakte de
populariteit van Carré enigszins in, maar onder leiding
van de nieuwe directeur Alex
Wunnink draaide dat in de jaren ’30 volledig om. Wunnink
programmeerde grote sterren,
een succesformule die tot op
de dag van vandaag werkt.
In die tijd waren dat bijvoorbeeld Louis Bouwmeester, Lou
Bandy, Josephine Baker, Buziau
en… Louis Davids!
Louis Davids, Carré. 75 jaar lang
was dat een woordcombinatie
die associaties opriep met een
warme sfeer, muziek, rood pluche, oogstrelend, succes, groot

applaus. Dat is, zoals wel meer moois
uit het verleden,
voorgoed voorbij. Bij
Louis Davids Carré
denken wij hier nu
aan kil, bruingrijs,
afwijzend, slecht
functionerend en
geen enkele bijval.
Sinds de komst van
het Circus Theater
van architect Sjoerd
Soeters 20 jaar geleden is er
niet zoveel ophef geweest
over Zandvoortse nieuwbouw. “Het is een bijzonder
gebouw, maar het staat op de
verkeerde plek. Bij het Casino
was beter geweest,” was en
is de meest gehoorde reactie
op het Circusgebouw. Over
het Louis Davids Carré hoor je
voornamelijk: “Het is een lelijk
gebouw, en het had staat op
de verkeerde plek. In de Bijlmer
was beter geweest.” Een goede vriend van mij merkte over
het LDC snedig op: “Ze zijn al
jaren bezig om te kijken hoe
we van de huidige middenboulevard af kunnen komen,
en in plaats van daar een oplossing voor te vinden, zetten
ze er nòg een neer.”
Tuurlijk, we hebben de ontwerpen allemaal kunnen zien
van tevoren, we hadden bezwaar kunnen maken. Maar
niemand gelooft dat dat werkelijk iets uithaalt. Het LDC is
een monument van de kloof
tussen overheid en burgers.
Terwijl Louis Davids zeer dichtbij zijn publiek stond met zijn
volkse repertoire. Ik denk dat
hij zich omdraait in zijn graf…
(Reacties? Mail naar edwin@
zandvoortsecourant.nl)
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Dier van de Week

Ravioli is een leuke jonge

gecastreerde kater van nog
geen twee jaar oud. Hij is grappig, lief en houdt van knuffelen.
Omdat hij nog zo jong is speelt
hij erg veel; er zit geen rem op
Ravioli, hij heeft zoveel energie!
Omdat hij nogal ruw kan spelen
en zich niet kan beheersen met
zijn nagels en tandjes is hij niet
geschikt voor een gezin met
kleine kinderen. Wat dat ruwe
spelen betreft heeft hij dus nog
wel wat opvoeding nodig. Met
andere katten en met honden
kan hij niet opschieten. Ravioli
zoekt dan ook een huis voor
hem alleen waar hij lekker kan
spelen, waar hij naar buiten kan en waar hij een baas heeft die hem nog wat kan opvoeden. Bent u al gevallen voor dit leuke koppie? Ga dan snel eens langs om kennis te
maken met deze dondersteen!
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, tel. 5713888. Maandag t/m zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Website: http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl

Zoekplaatje

door Cor Draijer

bld07162

Na een paar weken overgeslagen te hebben, is het weer hoogste tijd voor een leuk
zoekplaatje. De foto van deze week is een groepsfoto van een voetbalteam met
nummer bld07162. We zouden graag willen weten wie het zijn. Reactie kunt u kwijt
per mail op zoekplaatje@oudzandvoort.nl of bij Cor Draijer op 06-3614 9717 (graag
pas bellen na 19.00 uur)

In een maandelijkse rubriek besteed de Sportraad Zandvoort aandacht aan de
Zandvoortse topsporters en plaatselijke sporttalenten. De topsporters hebben allemaal een bepaalde NOC*NSF-status en dus landelijke erkenning. De plaatselijke
talenten moeten die nog verdienen.

Deze maand stellen wij u voor aan basketbaltalent Jaap v.d. Meij, die in het eerste
herenteam van The Lions zijn talenten tentoon spreidt, en Honkbaltalent Sander
Paap die is uitgenodigd voor het Nederlands team U18 dat zich voorbereid op de
Europese kampioenschappen in Gijón (Spanje).

Basketbaltalent Jaap v.d. Meij

Honkbaltalent Sander Paap

Plaatsgenoot Jaap v.d. Meij (17) is een echt basketbaltalent. Zowel zijn grootouders als
zijn vader zijn in Zandvoort geboren maar hij kwam in Utrecht ter wereld. Na nog een
korte tijd in Breukelen gewoond te hebben, kwam Jaap op 7-jarige leeftijd naar Zandvoort en wilde hij sporten.

Sander Paap heeft honkbalbloed door zijn aderen lopen. De nog 16-jarige Zandvoorter

Omdat zijn ouders hem voor
een keuze stelde, of voetballen of basketballen, moest de
kleine Jaap kiezen en hij koos
voor basketbal. Niet dat hij
op dat moment een sportieve reden daarvoor had maar
het was winter, koud, nat
en afgelastingen aan de
lopende band bij voetbal, dus werd het basketbal. Echter hij kon
pas het seizoen later,
op zijn 8e verjaardag,
lid worden van The Lions
maar toen ging het ook crescendo.
Zijn ouders hadden nooit kunnen voorspellen dat hun zoon
zo veel talent voor deze Ame
rikaanse sport had. Uiteraard
was het in eerste instantie

moeilijk voor een kleine man
als Jaap maar hij heeft doorzettingsvermogen. Via knokken, keihard werken op de
trainingen en natuurlijk ook

eerste heren team dat in de
2e Rayonklasse speelt. Ook de
stimulans van zijn ouders was
daar debet aan.

Jaap profiteert vaak van zijn
snelheid waardoor hij al menige keer de basket gevonden
heeft voor het vlaggenschip van de Zandvoortse
basketbalvereniging.
Zijn toekomst ligt,
voor zover hij nu kan
zien, niet in de basketbalsport. Jaap studeert aan
het CIOS in Haarlem en wil
na deze opleiding fysiotherapie gaan studeren. Als hij
zijn talent, werd Jaap als snel voor zijn studie net zo hard wil
in oudere teams geplaats met knokken en vechten als voor
als de top voor Zandvoort zijn het basketbal, dan komt hij er
debuut, nu alweer een twee- wel. Als hij voorlopig maar wel
tal seizoenen geleden, in het blijft basketballen!

heeft zeer onlangs een eervolle uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de centrale trainingen van de KNBSB (honkbalbond) voor het Nederlands team U18 dat zich
voorbereid op de Europese kampioenschappen in Gijón (Spanje). Catcher Paap speelt
tegenwoordig in de rookies en heeft zich de laatste tijd dermate goed ontwikkeld dat
deze uitnodiging zeer terecht is.
Paap is begonnen bij het
helaas ter zielen gegane
TZB, aan de Kennemerweg,
met het zogenaamde peanutball, een spel dat de
eerste vorm van honkbal
biedt. Toen hij zich later
bij Kinheim meldde ging het heel
snel. De laatste
twee jaar doorliep de atheneum
5 leerling de honkbalschool, een samenwerkingsverband van de
8 Hoofdklasse clubs waar
hun talenten extra aandacht krijgen, en waar hij
in de zogenaamde rabbits
speelde. Sander hoopt via

de rookies nu naar de talenten over te stappen en
daarbij een contract te ver-

dienen bij een grote club.
“Twee van de jongens van
de opleiding hebben er al
een op zak”, vertelt hij.

Sander, die door zijn
ouders volledig bij zijn
sport wordt gesteund en
ondersteund (“het kost
vooral veel reistijd”, aldus
moeder Ingrid) weet nog
niet hoe zijn naaste toekomst eruit zal gaan
zien. “Eerst College
Hageveld afmaken
en dan kijken hoe
het met het honkbal
eruit ziet. Ik ben ontzettend blij en trots op
mijn uitnodiging voor het
Nederlands team en hoop
dat ik erbij kan en mag blijven”, sluit hij af. Namens de
Zandvoortse Courant: veel
succes in Gijón!

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

Gemeentelijke publicatie week 23 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 22 en
de verdere in week 22 door het college genomen besluiten
zijn in week 23 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Uitnodiging

Op 15 juni organiseert gemeente Zandvoort een inloopinformatieavond voor belangstellenden over het nieuwe parkeersysteem in de Oostbuurt/ Koninginnebuurt.
U kunt binnenlopen tussen 17.00 uur en 20.00 uur in de aula
van de Mariaschool in De Blauw Tram (LDC gebouw).

Zienswijzeprocedure ontwerp-Structuurvisie
buisleidingen

Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 liggen de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het milieueffectrapport (MER) ter
inzage. Eenieder kan naar aanleiding van deze ontwerp-Structuurvisie en MER een zienswijze geven. U vindt de ontwerpStructuurvisie buisleidingen en het MER op www.centrumpp.
nl. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de visiekaart inzien.
Hierop is aangegeven waar er ruimte in Nederland wordt vrijgehouden voor leidingstroken voor toekomstige buisleidingen
met gevaarlijke stoffen.
Zienswijzen kunnen bij voorkeur digitaal worden ingediend via
www.centrumpp.nl, schriftelijk: Centrum Publieksparticipatie,
ontwerp-Structuurvisie buisleidingen, Postbus 30316, 2500 GH
Den Haag, of mondeling (voor 8 juli 2011) aan het Centrum
Publieksparticipatie, telefoon 070 456 9603.
In de Structuurvisie buisleidingen van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM) wordt een hoofdstructuur

vastgelegd van ruimtelijke reserveringen (buisleidingstroken)
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in
Nederland voor de komende 25 á 30 jaar. In veel leidingstroken
liggen nu al één of meerdere buisleidingen. Hierin is bovendien
ruimte beschikbaar voor het leggen van nieuwe buisleidingen
voor aardgas, olieproducten of chemicaliën.
Gemeenten zullen te zijner tijd de plicht krijgen in hun bestemmingsplannen rekening te houden met deze leidingstroken

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

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die
op 25 mei 2011 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,
vanaf heden tot en met 25 mei 2011 ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Zandvoort:

- Gasthuisplein 9a, sloop en bouw horecaruimte met twee
woningen, ingekomen 31 mei 2011, 2011-VV-094.
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.

tennis

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 09.00 en 11.00 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.

golf

Zandvoorts team handhaaft zich in Eredivisie
Het team van Beemster Kaas/TC Zandvoort heeft zich op
de laatste speeldag van de Landelijke Eredivisie Gemengd
verzekerd van handhaving. In een rechtstreeks duel op de
banen van De Glee werd medekandidaat voor degradatie,
Solinq/Van Horne uit Weert, met 4-2 verslagen.

Centraal telefoonnummer

wonnen. Kerkhove versloeg
Marcella Koek in het eerste duel
met 6-3, 6-1 waarna Burger met
tweemaal 6-4 te sterk was voor
Eva Waccano.

ervoor dat met de winst van
de eerste set Zandvoort op
de ranglijst niet meer was te
achterhalen voor de gasten.
Nancy Feber en Eva Waccano
stonden in die eerste set met
5-1 voor op Zandvoort, maar
via een tiebreak (7-5) verlengden Kerkhove en Burger het
deelnemen van TCZ aan de
Eredivisie Gemengd met een
jaar. Feber en Waccano staakten vervolgens de strijd.

Igor Sijsling, de nummer 5 van
Nederland maakte er 3-0 van
door Matwé Middelkoop, die
slechts een plaats lager staat
op de nationale ranking, terug
te wijzen: 6-4, 6-2. Weertenaar
Stefan Wauters klopte vervolgens de Duitser in Zandvoortse
dienst Marcus Hilpert om er 3-1 Leimonias/Van Arkel werd
Lesley Kerkhove (l.) en Cindy Bruger | Foto: Richard Vissers
van te maken, maar het eerste voor de 19e keer kampioen van
De basis van het succes voor legd door de twee jongste da- dubbelspel bracht de beslissing. Nederland. Solinq/Van Horne
het team van coaches Hans mes: Lesley Kerkhove en Cindy
en Coldec/De Manege degraSchmidt en Dick Suijk werd ge- Burger, die beide hun singles Kerkhove en Burger zorgden deren naar de Hoofdklasse.

Golfbaan genomineerd
Kennemer Golf & Country Club (KG&CC) is voorgedragen

voor de titel Golfbaan van het Jaar 2011. Om een van de
prestigieuze Golfbaan Awards te winnen, moeten zoveel

mogelijk mensen hun stem uitbrengen op de KG&CC via
www.golfbaanvanhetjaar.nl. Daarbij maakt men direct

kans op een golfreis voor 2 personen naar de Algarve in
Portugal en mooie ‘wellness’ arrangementen.
De verkiezing gaat om de
waardering van de bezoekers van de golfbaan. Bij het
uitbrengen van een stem
wordt een waarderingscijfer
gevraagd voor prijs/kwaliteitverhouding, klantvriendelijkheid, de speelmogelijkheden
en het clubhuis. Per provincie
dingt vervolgens de golfbaan

met de hoogste gemiddelde
score mee naar de Gouden
Golfbaan Award. Er kan tot
en met 30 juni op de KG&CC
worden gestemd via www.
golfbaanvanhetjaar.nl. In de
eerste week van juli worden
de winnende golfbanen en de
winnaars onder de stemmers
bekend gemaakt.
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autosport

schaken

Vol programma tijdens Pinksterraces
Komend weekend vindt de Profile Tyrecenter Pinksterraces
plaats. De meeste belangstelling zal opnieuw naar de HTC

Dutch GT4 gaan. Leider in het tussenklassement is Jeroen

Bleekemolen die, voordat hij maandag in Zandvoort de

hoofdrace van de GT4 rijdt, eerst nog ‘even’ in de 24 uur van
Le Mans in actie zal komen.

Jeroen Bleekemolen start maandag in de GT4 | Foto: Chris Schotanus

Zijn teamgenoot Peter
van der Kolk is leider in de
Legends Cup maar staat ook
tweede in het tussenklassement, achter Bleekemolen.
Naast het Corvette duo, zullen ook Duncan Huisman,
Ricardo van der Ende, Phil
Bastiaans en Jan Lammers

uit zijn op eerherstel. Voor de
laatste twee was dat al ten
dele gelukt, maar Huisman
en Van der Ende kwamen in
de laatste hoofdrace niet ver
door een lekke band met de
BMW M3.
In de Dutch Renault Clio Cup

is Sheila Verschuur na vier
races de koploper. De concurrentie zit bij de regerend kampioen Addie van der Ven, maar
ook nieuwelingen Marcel
Dekker en Niels Langeveld
zullen zich mengen in de
kop van het veld. Langeveld
reed met zijn Clio voor het
Zandvoortse Certainty Racing
een goede race op Assen door
als tweede achter Christiaan
Frankenhout te eindigen.
In de Formido Swift Cup komen ook de jonge rijders in
actie. Sven Snoeks won tijdens het paasweekend twee
races en zal nu meer tegenstand gaan krijgen van Bart
van Os en Wesley Caransa
maar ook het aanstormende
talent Jeffrey Rademaker is
zeker niet kansloos.
In de Formule Ford leidt Steijn
Schothorst het klassement.
Groot is zijn voorsprong echter niet; oudgediende Michel
Florie loert op zijn kans en
staat op slechts vijf pun-

ten als tweede genoteerd.
Verder zijn Jack Swinkels en
Bas Schouten twee grote concurrenten in de kleine monoposto’s.
De rijders met de lange adem
zijn tijdens de Pinksterraces
ook te zien. De Toerwagen
Diesel Cup komt in dit raceweekend tweemaal in actie,
waarbij pitstops in beide
wedstrijden verplichte ingrediënten zijn. De beste equipes
van Pasen krijgen daarbij nog
een ere-tijdstraf in de pits.
Op zaterdag 11 juni begint het
raceprogramma om 09.00
uur met de kwalificaties.
Vanaf omstreeks 14.00 uur
worden de eerste wedstrijden van het weekend verreden. Op Tweede Pinksterdag
begint het programma al
om 08.30 uur met de tweede manche van de Viscon
Legends Cars Cup. De laatste
race van het rijkelijk gevulde
raceprogramma start omstreeks 18.00 uur.

autosport
Ard Keff pakt volle buit op circuit van Zolder
In april moest Zandvoorter Ard Keff het hoofd buigen voor
zijn concurrenten in de BMWE30 cup. Maar tijdens de DNRT
races van afgelopen 25 mei op het circuit van Zolder (B), was
het toch weer Keff die de boventoon voerde.

Ard Keff in actie op het circuit van Zolder | Foto: Youri Verswijveren

Pas aan het eind van de vrije
training kwam Keff tot de
snelste tijd. De Zandvoorter
moest met de nieuwe motor eerst rustig aan beginnen maar mocht van zijn
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monteurs aan het eind voluit gaan, wat hem de eerste
startpositie opleverde.
In de eerste race had Ard
Keff een prima start. Joshua

Kreuger moest een gat toestaan op de veel snellere
Zandvoorter, die verderop
in de race zijn rijstijl moest
aanpassen. “Ik had wat last
van overstuur waardoor mijn
achterkant bij het uitkomen
van de bochten de neiging
had om van achteren uit te
breken”, aldus Keff na afloop.
Nadat deze problemen het
hoofd werd geboden reed hij
in de eerste race met ongeveer 2,5 seconden als eerste
over de finish.
Ook in de tweede race mocht
Keff van de beste startplek
vertrekken. Opnieuw was hij
goed weg, waarbij hij een
mooie voorsprong wist op
te bouwen. Toch kwam de
Zandvoorter in de problemen omdat Tobias Kreuger
van achteruit kwam opzet-

ten. Een onstuimige actie
van Kreuger maakte direct
een eind aan zijn winstaspiraties. De tweede race ging
net als de eerste naar Keff,
maar dat had dus wel wat
voeten in de aarde.
“Bij een presentatie van mijn
sponsor Leaseweb kwam
het euvel aan het licht. Een
tonnetje waarmee de afstelling van de gaskabel wordt
geregeld, functioneerde
niet naar behoren. Op een
gegeven moment trapte ik
het gaspedaal diep in, maar
bleken de anderen toch
dichterbij te komen”, aldus
de Zandvoorter na afloop.
Toch deed Keff met zijn twee
overwinningen weer prima
zaken voor het kampioenschap. De volgende race is
op 5 juni op het TT circuit
van Assen.

31e schaaktoernooi
voor Roel van Duijn
De Amsterdamse oud-politicus Roel van Duijn heeft het afgelopen donderdag gespeelde 31e Louis Blok Schaaktoernooi
op zijn naam geschreven. Hoewel Van Duijn in principe niet
de meeste punten uit de 5 partijen haalde, werd hij tot winnaar uitgeroepen nadat de organisatie besloten had om de
oorspronkelijke winnaar(s) uit de uitslagenlijst te halen.

Vader en zoon Mesman

Toen het toernooi op het
punt stond om van start
te gaan, deed zich een curieuze situatie voor. Een van
de ingeschreven schakers
voor de hoofdgroep, een
FIDE-meester, wilde alleen
spelen als zijn meegereisde vriend, die ook genoeg
ratingpunten heeft voor
de hoofdgroep, ook deel
kon nemen, anders ging
hij weer weg. Goede raad
was op dat moment duur
en de oplossing die Van
Duijn aandroeg, alle twee
meedoen en om de beurt
spelen, werd aanvaard.
Maar toen de organisatie
na afloop het een en ander
evolueerde, werd men zich
ervan bewust dat men voor
chantage gebogen had en
werd niet het duo maar alsnog Van Duijn tot winnaar
uitgeroepen.
Het toernooi, dat in de regio
hoog wordt aangeschreven,
had slechts een dame in
kunnen schrijven. Machinka
Groot uit Amsterdam behaalde uiteindelijk slechts
1 punt uit 5 partijen. De
jongste deelnemer Edwyn
Mesman uit Haarlem deed
het aanmerkelijk beter.

Met 4 punten uit 5 partijen
won de 11-jarige verrassend
groep 9. Opmerkelijk was
dat zijn vader Fer groep 4
won met een perfecte score
van 5 uit 5, de enige van dit
toernooi. De winnaar van
vorig jaar, Simon Groot uit
Krommenie, kon dit jaar
geen potten breken. Hij kon
slechts een partij van de vijf
winnen en verloor de rest.
De enige Zandvoortse deelnemer, Olaf Cliteur, had ook
niet bepaald een goede dag.
Ook hij kwam in de hoofdgroep tot slechts een punt.
Na de 135 partijen bleek
dat slechts één deelnemer,
Frank Sala uit Haarlem, niet
een punt had behaald en
was Fer Mesman als enige
tot de perfecte score gekomen.
Volgend jaar wordt de 32e
editie van het toernooi, dat
met hulp van de Haarlemse
schaakclub Het Witte Paard
georganiseerd wordt, opnieuw op Hemelvaartsdag
georganiseerd. Op 13 augustus aanstaande staat weer
het bekende strandschaaktoernooi op de agenda, dat
bij strandpaviljoen Meijer
aan Zee gespeeld wordt.

Zandvoortse Courant • nummer 23 • 09 juni 2011

voetbal

honkbal

Sportiviteitsbokaal voor team van De Lamstrael
De Lamstrael Boys hebben na het afgelopen Hotsknotsbegonia-toernooi de belangrijkste beker in ontvangst mogen

nemen: de Sportiviteitsbokaal. Het elftal van coach Gé Oosterbaan kreeg van de scheidsrechters de meeste punten
wegens hun positieve instelling en sportieve gedrag op het

veld. Winnaar van het toernooi werd DWP uit St. Johannesga (Friesland).

Het Lamstrael team met de sportiviteitsprijs

golf

Al jaren doet er een Engels
elftal mee en dit jaar deed
zelfs een tweede buitenlands
team mee: DOSKO uit Baarle
Hertog (België), dat prompt
in de finale terecht kwam.
In die finale, tegen DWP,
kwam het aan op penalty’s.
Uiteindelijk mochten de
Friezen de grote beker, overhandigd door voorzitter Kees
van Dijk, omhoog houden.
Volgend jaar beleeft het
Hotsknotsbegonia-toernooi,
een eerbetoon aan de veel te
vroeg overleden Zandvoortse
voetbaltrainer Bertus Jacobs,
zijn vierde lustrum en dat zal
ongetwijfeld, de organisatie
kennende, groots worden
gevierd.

softbal

Eerste ronde Fier Open
Maandag is de eerste ronde van het Fier Open op de baan

van Spaarnwoude gespeeld. maar liefst 72 deelnemers,
waaronder 15 dames, hadden zich aangemeld voor dit populaire golftoernooi.

Van de 72 deelnemers konden er zich maar 24 plaatsen voor de finale die op
de baan van de Kennemer
Golf & Country Club, op 26
september aanstaande, gespeeld zal worden. Winnaars
op Spaarnwoude werden Jo
Bottelier, Ben Zonneveld,

Het 19e Hotsknotsbegoniatoernooi kende twee gezichten. Zaterdag werd er
gespeeld bij een temperatuur van boven de 20°C. en,
na een groot feest in de
kantine van SV Zandvoort,
begon de zondag met regen
en een aanmerkelijk lagere
temperatuur. Het maakte
allemaal niets uit. Dit grootste toernooi van Nederland
voor de ‘lagere elftallen’ is
een feest van verbroedering,
zonder enige wanklank. Veel
van de deelnemende elftallen zijn dan ook al jaren kind
aan huis op de velden van SV
Zandvoort en kamperen op
de trapveldjes naast de kantine; de eerste tenten werden
donderdag al opgezet.

Martin Spaans en Jeroen v.d.
Bos die ieder 36 Stablefordpunten bij elkaar sloegen. De
prijzen voor de ‘neary’ gingen
naar Hans Nobel bij de heren en Jo Bottelier bij de dames. De longest drives werden gemaakt door Maurice
Riemersma en Roos de Haan.

Zandvoorter op Assen

Foto Chris Schotanus

Dennis v.d. Laar heeft een uitstekend weekeinde achter de rug op het
TT-circuit van Assen, waar hij in de NEC Formule Renault 2.0 opnieuw
aan de start verscheen. Onze plaatsgenoot liet zien dat het vele testen van de afgelopen weken vruchten begint al te werpen. Met een
mooie zevende plaats werd het zijn beste raceweekend tot nu toe.

Softbalsters grossieren
in overwinningen
De softbalsters van ZSC hebben twee overwinningen aan hun
zegereeks toegevoegd. Op woensdag werd de nummer 2 van
de ranglijst, Onze Gezellen (OG) op sportpark Duintjesveld op
een 8-5 nederlaag getrakteerd en zondag moest RCH Pinquins
met 7-13 buigen voor onze plaatsgenoten.
Met enige spanning begon
ZSC aan de ‘klus’ Onze Ge
zellen. De Haarlemse dames
namen direct in de 1e inning
al met 0-4 de leiding waar
Zandvoort slechts 2 punten
tegenover kon scoren. Door
uitstekend veldwerk van korte
stop Martina Balk, twee keer
een dubbelspel na een vangbal, werd grotere achterstand
voorkomen en kwam Zand
voort in de 6e inning op voorsprong. Die werd vastgehouden en kon uitgebreid worden
naar de mooie 8-5 overwinning. Coach Willy Balk na afloop: “Alle dames van ons waren erg scherp en maakten de
ene na de andere nul. Ook was
ons veldwerk weer erg goed. Ik
was zeer trots op de dames.”
Maura Renardel de Lavalette
was de beste slagvrouw met
3 uit 4. Wilma Valkestijn gooide 3x3 slag, 0x4 wijd, kreeg

16 honkslagen tegen en haar
veld maakte geen fouten.
Op zondag deden de Zand
voortse dames het in Heem
stede nog een keer dunnetjes
over. ZSC scoorde in de eerste
drie innings 9 punten voordat
de dames van de thuisploeg
iets terug konden doen. Toen
was het echter al te laat om
Zandvoort nog in de problemen te kunnen brengen.
Beste slagvrouw was Nieki
Valkestijn met 3 uit 4 en ze
kreeg 1x4 wijd. Ze kwam ook
4 maal over de thuisplaat.
Charissa Koning sloeg 2 uit 3.
Wilma Valkestijn gooide 1x3
slag, 3x4 wijd, kreeg 12 honkslagen tegen en haar veld
maakte geen fouten.
ZSC speelt komende woensdag om 19.30 uur thuis tegen
Olympia Haarlem 4.

Veldfouten doen
honkballers de das om
De honkballers van ZSC hebben in Haarlem niet van DSS kunnen winnen. Met name een aantal veldfouten in het begin van
de wedstrijd werd ZSC, dat aan slag wel wakker was, fataal.
Na de eerste helft van de 2e
inning had Zandvoort zelfs
een voorsprong van 0-2 maar
kon die niet vasthouden. DSS
profiteerde van de fouten en
maakte in die inning maar
liefst 5 punten. in de 4e inning legden de gastheren
opnieuw de vinger op de zere
plek want door weer 2 veldfouten liepen ze uit naar 9-2.
Na 3 punten in de 5e inning
voor de Zandvoorters, werd
de 7e en laatste inning reuze

spannend. Zandvoort produceerde door goed slagwerk
en agressief honklopen nog
5 punten en stond aan het
begin van de laatste slagbeurt voor DSS met 1 punt
voor. Toen DSS nog 2 punten
maakte was de strijd gestreden en verloren onze dorpsgenoten met 11-10.
Komende zondag speelt ZSC
om 13.00 uur thuis tegen
Schoten.

Laatste oproep voor
Galerij der Kampioenen
Volgende week publiceert de Zandvoortse Courant een
overzicht van alle sportploegen die dit seizoen kampioen zijn geworden in hun competitie. Voor deze ‘Galerij
der Kampioenen’ worden alle sportverenigingen gevraagd een foto van hun kampioenen, jong of oud, met
de namen van de spelers of de individuele kampioen te
sturen naar: kampioenen@zandvoortsecourant.nl. Het
gaat uitdrukkelijk om kampioenen uit de wintercompetities in de diverse disciplines van 2010/2011.
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GBZ snapt er niets meer van

Zing in Zandvoort toch groot feest

Na de afgelopen raadsvergadering snapt men bij Gemeente Belangen Zandvoort

Het nieuwe evenement op het Gasthuisplein, Zing in Zandvoort, is vorige week vrijdag

trouwen wenste enkele leden van de raad niet in behandeling te nemen. Een even

even leek het evenement volledig in het water te vallen. Vervolgens werd besloten

er niets meer van. Een door voorman Michel Demmers ingediende motie van ver-

later ingediende motie van wantrouwen tegen wethouder Wilfred Tates werd met 7
stemmen voor en 9 tegen verworpen.
“Ik snap het echt niet meer.
Als de raad mijn motie van
vertrouwen niet wil, dan betekent dat niets meer of minder dan dat er een gebrek aan
vertrouwen is in dit college”,
meent Demmers. De GBZleider maakte overigens ter

Bij aankoop van een
RAY-BAN zonnebril
een paar originele
RAY-BAN teenslippers
KADO!!!!

Wees er snel bij
want op-is-op!

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

De Mannetjes
Wethouder
overleeft motie
van wantrouwen

vergadering bekend dat hij
zelf tegen zijn eigen motie
zou stemmen.
“Nadat bleek dat het college
belangrijke informatie voor
de raad niet had gemeld,
was het mogelijk laakbaar
handelen van het college
richting raad erg groot. In de
aanloop naar de stemming
over de motie van vertrouwen, gaven wij te kennen
dat wij de motie niet zouden steunen, 2 zetels van de
aanwezige 16. Vervolgens
gaf VVD-fractievoorzitter
Belinda Göransson aan dat
haar fractie de motie ook niet
zou steunen, 5 zetels. Zeven
zetels van de aanwezige 16,
Bluijs (CDA) was afwezig, bleken dus een gebrek aan vertrouwen te hebben in het zittende college. Vier raadsleden
wilden helemaal geen uitspraak doen, als het ging om
vertrouwen in het college, te
weten: Bruno Bouberg Wilson
(OPZ), Nico Stammis (PvdA),
Uschi Rietkerk (PvdA) en
Willem Paap (SZ). Na beraad
tussen GBZ, D66, GroenLinks
en OPZ, werd besloten om

een motie van wantrouwen
in te dienen tegen de LDCprojectwethouder Tates. Met
de toegezegde steun van
Jerry Kramer (VVD) werden
dat 7 stemmen voor de motie.
Het CDA was niet aanwezig
bij het beraad maar gesterkt
door het gloedvolle betoog
van Gijs de Roode, vermoedden wij ook steun uit die
hoek, dan zouden de uitslag
net andersom geweest zijn.
Bij de stemming vorige week
bleken zowel De Roode als
Bouberg Wilson toch tegen
de motie van wantrouwen te
stemmen, evenals vier leden
van de VVD fractie waardoor
Tates alsnog het vertrouwen
van de raad kreeg. Begrijpt u
het nog?”, vraagt Demmers
zich af.

Michel Demmers

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

‘Dat geeft wel weer
veel vertrouwen’

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

toch doorgegaan. Nadat het buitenpodium was opgebouwd begon het te regenen en
het feest naar binnen bij café Alex te verhuizen, wat een goede zet bleek te zijn.

helemaal niet meer stuk.
Toen als klapstuk Patrick
van Kessel het nieuwe lied
over onze woonplaats ‘Parel
aan de Zee’ zong, stond
café Alex helemaal op zijn
kop. Nog lang na het laatste lied was het oergezellig
en drong men aan op een
vervolg, dat er zeker gaat
komen.
Het overvolle café zong elk nummer luidkeels mee

Onder het motto ‘Zing in
Zandvoort gaat altijd door’,
besloot de organisatie rond
half acht om het evenement
naar binnen te verplaatsen.
Al snel kon Ans Tuin, die in
het voorprogramma stond,
de stemming erin brengen
en die stemming bleef de
hele avond aanwezig. Met
tekstboekjes in de hand zongen de aanwezigen alle nummers uit volle borst mee met
de ‘voorzingers’, bestaande
uit afvaardigingen van de
zes Zandvoortse koren die
hun medewerking verleenden aan het evenement.

Zondag 19 juni 2011
Kennemer Jeugd Orkest
o.l.v. Matthijs Broer
Gile Bae – piano

Als verrassing had de organisatie burgemeester Niek
Meijer zo ver gekregen om
samen met Klaas Koper
‘Droomland’ te zingen en dat
was een zeer geslaagde zet,
want daarna kon het feest

In potentie dus een groot
nieuw evenement dat absoluut op de kalender moet
blijven. Volgend jaar hopen
dat de weergoden Zandvoort
beter gezind zijn, zodat het
evenement wel op het plein
kan plaatsvinden.

Het duo Niek Meijer en Klaas Koper zong ‘Droomland’ | foto's: Rob Bossink

Ben je 55+ en wil je meer weten
over de OV-chipkaart?
Kom dan 23 juni naar de info avond
(zie pagina 6)

Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl
1

familieberichten

waterstanden

Door de ziekte van Alzheimer zijn wij Jaap de laatste jaren
langzaam kwijtgeraakt. Door zijn overlijden hebben wij nu
definitief afscheid genomen van mijn lieve man, vader en opa.

Jaap Paap
Zandvoort

27 december 1936

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

14 juni 2011

Henny
Arda en Martijn
Yara, Tyche
Marco †

www.clubnautique.nl
Gehele jaar geopend!

Correspondentieadres:
Secr. Bosmanstraat 47
2042 KS Zandvoort

juni

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

Op maandag 20 juni van 19.00 tot 19.45 uur is er
gelegenheid om afscheid te nemen van Jaap in
Uitvaartcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 in Zandvoort.
Woensdag 22 juni om 10.30 uur is daar ook de begrafenis.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.
Onze dank gaat uit naar het personeel van Huis in de Duinen,
afd. de Branding voor hun goede zorgen.
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Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.
In zijn vertrouwde omgeving is op 90-jarige leeftijd overleden
onze vader, schoonvader, mijn opa en mijn maatje

dankbetuiging
Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner

Sytze Sijtsma
- Siets weduwnaar van Helena Hendrika Sijtsma - Geerlings
Ö Zandvoort, 12 juni 1920

023-5713200
www.beachclubtien.nl

g Zandvoort, 6 juni 2011
Sylvia en Henk
Stefanie
Marjo
Jelle en Elke
Renée

Correspondentieadres:
H.C. Holsteijn
Piet Leffertsstraat 34
2042 EH Zandvoort
De crematie heeft op dinsdag 14 juni plaatsgevonden.

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~
Begeleiding
voor nabestaanden ~
~
Persoonlijke
aandacht
voor U en Uw dierbare ~
~
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Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Spotlights
Vrijdag 17 juni 2011 trouwen om 11.30 uur
op het raadhuis van Zandvoort:

Anick de Buijzer
en Michiel Quee

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Wij wensen jullie een hele mooie dag en een
heel lang en gelukkig leven samen!

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
Dag en nacht bereikbaar

Liefs Annita, Karel, Feline, Jeen en Ludo,
Wimbart, Annemieke, Sven en oma Piers

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

18 Spinning on the Beach - Club Nautique,
aanvang 13.00 uur

18 Midzomernacht - Gratis festival met live muziek op
5 buitenpodia. Aanvang 20.00 uur

Waardering voor horecaondernemer
Vorige week donderdag heeft burgemeester Niek Meijer
horecaondernemer Bas Lemmens van de Chin-Chin in

het zonnetje gezet. Hij deed dat in de discotheek aan de

Haltestraat, onder het toeziend oog van omwonenden.
Lemmens kreeg waardering voor de manier waarop hij
bezig is om de overlast van het uitgaanspubliek binnen
aanvaardbare perken te houden.

19 Zandvoort Circuit Triathlon - Circuit en omgeving.
Aanvang 10.30 uur

19 Kunst- en boekenmarkt - Raadhuisplein,
11.00-17.00 uur

19 Zumba event - Raadhuisplein, 10.00-16.00 uur
19 Classic Concerts - Kennemer Jeugd Orkest.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

24 t/m 26 Culinair Zandvoort - Gasthuisplein
26 Italia a Zandvoort - Circuit Park Zandvoort
28 Start Fietsvierdaagse - Routes door en
om Zandvoort, t/m 1 juli

Meisje gebeten door hond
Op het strand, ter hoogte van het casino, is zaterdag een

9-jarige meisje uit Gouda gebeten door een hond. De viervoeter, een 9 maanden oude pup, is in beslag genomen en
zal worden onderworpen aan een gedragstest.
Het meisje was met haar
zus aan het spelen langs de
vloedlijn, toen er een zwarte
hond aan kwam lopen. De
hond snuffelde in eerste instantie alleen, maar toen het
meisje wegrende omdat ze
bang was voor de viervoeter,
kwam hij haar achterna. Het
meisje heeft hierbij meerdere bijtwonden in haar been
en heup opgelopen. Deze
moesten in het ziekenhuis

worden gehecht.
De eigenaar van de hond
had in eerste instantie niet
opgemerkt dat zijn hond
het meisje had gebeten,
maar nadat hij hoorde over
het incident besloot hij voor
de zekerheid contact op te
nemen met de politie. Zijn
hond werd in beslag genomen om een gedragstest te
ondergaan.

Dronken bestuurder
ramt auto’s
Maandagavond heeft er een aanrijding plaatsgevonden

in de Dr. C.A. Gerkestraat. Een 48-jarige automobilist was
onder vloed van alcohol tegen vier geparkeerde auto’s
gereden.

De man, afkomstig uit Tinte
(een dorpje in de gemeente
Westvoorne op het ZuidHollandse eiland VoornePutten), meldde zich zelf bij
de politie. Na een blaastest

bleek hij ongeveer anderhalf
keer de toegestane hoeveelheid gedronken te hebben.
Hij is daarop aangehouden en
met een proces-verbaal op zak
later weer in vrijheid gesteld.

Bas Lemmens ontvangt de complimenten van de burgemeester

Om een zo plezierig mogelijk
uitgaansklimaat te realiseren, zetten gemeente, politie
en horecaondernemers gezamenlijk de schouders onder vele nuttige maatregelen. Dit verloopt doorgaans
in goede harmonie, waarbij
de partijen elkaar kunnen
aanspreken op verantwoordelijkheden en het nakomen
van afspraken. Bas Lemmens
voldoet, samen met een
grote groep eveneens actieve horecaondernemers,
aan deze houding. Zo heeft
hij vrij recent een nieuw camerasysteem geïnstalleerd,
waarmee hij exact in de ga-

ten kan houden wat er zoal
plaatsvindt binnen en buiten
zijn discotheek. “Wij hebben
nu 13 camera’s binnen en 3
buiten die alles rondom en
in mijn bedrijf vastleggen
op band”, vertelt de jonge
ondernemer. Bovendien is
volgens de burgemeester
de samenwerking met de
gemeente en politie goed.
Meijer: “Door het horeca
sanctiebeleid kunnen horecabedrijven weleens negatief in het nieuws komen.
Echter, er gebeuren gelukkig
ook veel positieve dingen.
Bas Lemmens is hiervan een

van de voorbeelden. Hij informeert de gemeente en
politie op eigen initiatief
over lopende zaken, hij is
op alle relevante vergaderingen aanwezig en spant
zich in voor de lopende
participatietrajecten over
de horeca-openingstijden.
Daarnaast denkt hij actief
mee met gemeente en politie over het optimaliseren
van het uitgaansklimaat. Dit
is zoals wij het graag zien.
Helemaal belangrijk vind ik
dat hij contact zoekt met de
buurtbewoners van de discotheek, want onderlinge communicatie blijft de sleutel tot
wederzijds begrip.” Meijer
doelde op initiatieven van
Lemmens om zijn naaste
omgeving te informeren en
op de hoogte te houden. Zij
kunnen hem dan ook altijd
bereiken als er onverhoopt
iets mis gaat.
Overigens werken de Zand
voortse horecaondernemers
sowieso veel samen. Er is
tweewekelijks breed overleg om de stand van zaken
van het uitgaansklimaat te
bespreken. Daarnaast organiseren dit jaar maar liefst 26
ondernemers gezamenlijk
de muziekfestivals, waarvan
de eerste komende zaterdag
plaatsvindt. “Ook aan de overige horecaondernemers
dus complimenten!”, aldus
Meijer.

Praat mee voor een nieuwe APV
Komende maandag, 20 juni, zal de ontmoetingsruimte van

het LDC de plaats van bijeenkomst zijn om mee te praten
over een aantal artikelen van de Algemeen Plaatselijke

Verordening (APV). De gemeente wil onder ander graag uw
mening weten over het uitlaten van honden op het Zandvoortse strand en hoe om te gaan met de hondenpoep.
Uit klachten, meldingen en
uit de eerste participatiebijeenkomst van 10 maart
jongstleden is gebleken dat
honden(poep) één van de
belangrijkste onderwerpen
uit de APV is/zijn. Hoe moet
in de toekomst met deze dieren worden omgegaan? Dat

is de centrale vraag voor de
bijeenkomst van komende
maandag.
De gemeente wil voorafgaand
aan deze bijeenkomst benadrukken dat er geen bestuurlijk en/of ambtelijk voornemen
is om iets in de regelgeving of

het beleid dienaangaande te
wijzigen. Wel is er geconstateerd dat honden(poep) op
het strand een veel besproken
onderwerp is binnen de lokale
gemeenschap. Voordat wetgeving wordt aangepast, of
misschien juist wel hetzelfde
blijft, hoort de gemeente eerst
graag de mening van de burgers. Iedere ingezetene van
onze woonplaats is maandag
van harte welkom om zijn of
haar mening te ventileren.
Aanmelden is niet nodig en
de bijeenkomst begint om
20.00 uur.

column

Volgens mij…
gaf ik mijn vader nooit een
cadeau op vaderdag. Hij
hield niet van die onzin. Zijn
stelregel was: doe maar
gewoon dan doe je gek genoeg. Ook zijn hobby's waren gewoon; zingen in een
koor en vissen. Dat laatste
deed hij altijd in de vijver
van de Vijverhut waar we
dichtbij woonden. Hij heeft
menig karper gevangen en
mee naar huis genomen.
Die lagen later in een zinken teil in onze tuin bij te
komen van de schrik. Soms
bracht hij een aal mee
en die vilde mijn moeder
eerst met een nijptang
om ze daarna te bakken.
Sindsdien eet ik geen aal
meer, zelfs niet gestoofd. In
mijn gedachten zie ik nog
steeds kronkelende stukjes
vis in een koekenpan.
Als ons gezin op vakantie
ging, moest er altijd wel
viswater in de buurt zijn.
Mijn vader kon niet zwemmen dus ging ik mee als
roeier en eventueel als
redder want stel je voor
dat hij in het water viel. Ik
heb één keer geprobeerd
om zelf een vis aan de
haak te slaan maar toen ik
de worm moest vastpinnen
aan het martelwerktuigje,
was de lol er snel af. Een
worm is ook niet leuk als
je op de wc zit en je tot de
ontdekking komt dat het
wormenbakje, dat in de
hoek van het toilet staat,
is omgevallen en overal
ongedierte over de grond
kruipt. Mijn vader was een
type vader die zich nergens
mee bemoeide, niet met de
opvoeding en niet met het
huishouden. Maar o wee
als je het té bont maakte,
dan zwaaide er wat.
Als mijn vader nog leefde
dan zou ik tegen hem zeggen: “Lieve paps, Vaderdag is
geen onzin. Want het
mooiste cadeau dat ik
je kan geven, zijn de
fijne herinneringen
die we samen delen.”

Nel Kerkman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
juni
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Het gezellige bruine café aan het Gasthuisplein
Een bruin café met weer een

Biljart

in de huiskamer van ome Piet
Volop keuze uit onze LP-verzameling voor op de draaitafel

Zoek uit en wij draaien!

Ook voor uw feesten en partijen!
U vindt het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein 9.
Informatie kunt u krijgen via tel. 06-57094635 • Op maandag gesloten

burgerlijke stand

2 juni - 10 juni 2011
Geboren:

Sylvie, dochter van: Winkelaar, Vincent en: Frantzen, Linda.
Mick, zoon van: Swolfs, Egbertus Leonardus Wilhelmus en:
Winkel, Angéla.
Giovanni Bruce, zoon van: van Haarlem, André Christiaan en:
Bakkenhoven, Chantal.

Ondertrouwd:

Higgins, James Gerard en: Verdonk, Mirjam Catharina.

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart:

driegangen menu voor € 29,50
(maandag en donderdag € 25,00)

Op 24, 25 en 26 juni
staan wij weer op

Culinair Zandvoort
Wij zijn op de zeestraat
gesloten van 21 juni t/m 29 juni

Gevraagd:
Parttime bediening
Dinsdag en woensdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Gehuwd:

van Loon, Jeffrey en: Kroezen, Jordana.
Schorfhaar, Richard en: Hilders, Simone Adriana Petronella.

Overleden:

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

17-09-09
Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook deDoseniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,--

		

Bel: 5712102

Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

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

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

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

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort
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Tel. 023-5717580

Kerkstraat 14 | 023-5712102

Lieve mensen
Na 22 jaar zijn wij ermee gestopt.
Hierbij bedanken we iedereen
voor de trouwe klandizie bij ons

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

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Brasserie restaurant Harocamo

colofon

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

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.

Barten geb. Wille, Augusta, oud 84 jaar.
Keur, Ewit, oud 76 jaar.
Sijtsma, Sijtze, oud 90 jaar.
Klaassen, Gerardus Andreas, oud 80 jaar.
de Wolff, Jacobus Albert, oud 72 jaar.
Berkhout geb. Krielen, Margaretha Elisabeth, oud 82 jaar.

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

direzione:
Alfredo Caramante

Daarvan heeft hij 37 jaar in zandvoort
gewerkt. Op donderdag 23 juni geeft hij
een afscheidsreceptie voor zijn vaste
klanten. U bent van harte welkom van
15.00 tot 18.00 uur in de kapsalon,
Schoolplein 4.

en we wensen Marcel en Ilse
veel succes met deze mooie zaak.
Dank u wel.
Fam. Boom

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

4

Aanbieding

voor vrijdag en zaterdag
Vaderdag slagroomtaartje voor €9,95
Doosje slagroomtruffels

mooi verpakt voor vader €4,95
Uiteraard voor u vers vervaardigd
in eigen banketbakkerij
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf
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Met oog en oor
de badplaats door

Midzomernachtfestival als vanouds
Komende zaterdag barst het aloude Midzomernachtfestival in het centrum van Zand-

voort los. Op 5 podia zullen allerlei soorten muziek voor de liefhebbers van Zandvoort en
ver daarbuiten te horen zijn.
Zo zal op het podium aan
het einde van de Haltestraat
Jonny Wiener en de Schnitzels
optreden, in het midden van
de Haltestraat Buckweat, op
het Kerkp lein de bekende
Zandvoortse bluesband de
Cosy Cotton Band, op het
Gasthuisplein is de Veronica

DJ-toer te beluisteren en op
het Dorpsplein de groep Too
hot to handle.

MuziekMunt

De drankjes kunnen allen met
de nieuwe eenheid Muziek
Munt betaald worden. Deze
speciale munten, die alleen te

gebruiken zijn bij de barretjes
rondom de podia, zijn aan te
schaffen bij de diverse kassalocaties. Dit geldt eveneens
voor de drie andere festivals:
23 juli het Salsafestival, 6 augustus het Jazzfestival en op
13 augustus het zogenaamde
Dancing in the Streets.

Victor Bol zoekt opvolger
Victor Bol van Strandactief zoekt een opvolger die zijn

bedrijf op dezelfde grondslag wil voortzetten. Bol, die

al 12 jaar op het Zandvoortse strand actief is, heeft meer
en meer last van de lichamelijke ongemakken die hij opgelopen heeft na een zwaar motorongeluk, circa 18 jaar
geleden.

Victor Bol is op zoek naar een opvolger

“Ik kan het lichamelijk niet
meer aan. Ik wil nog graag
zoveel dingen met mijn
vrouw en kinderen samen
doen, dat ik nu naar mijn lijf
moet luisteren. Dat ik het
bedrijf weg moet doen gaat
mij erg aan het hart, ik heb

het tenslotte van de grond af
aan zelf opgebouwd”, vertelt
de man die in 2006 de eretitel Zandvoorter van het Jaar
kreeg toebedeeld.
Als je vraagt wat voor een
persoon het over moet gaan

nemen is hij heel stellig: “Het
moet zeker iemand zijn die
een hart voor Zandvoort, het
strand en de zee heeft. Niet
zo een groot, nietszeggend
bedrijf dat alleen maar naar
de cijfertjes kijkt. Ook moet
de nieuwe eigenaar heel
creatief zijn. Hij zou het op
dezelfde wijze voort moeten
zetten. Dat wil niet zeggen
met dezelfde mogelijkheden,
misschien is er wel veel meer
te bieden. Daarom moet hij
of zij dus creatief omgaan
met de mogelijkheden die
de zee en het strand bieden.
En zeker niet als laatste vind
ik dat het bedrijf zijn educatieve functie moet blijven
behouden. Daarvoor heb ik
het in de eerste plaats opgezet.”

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Prijs voor VVV

Na de wedstrijd tussen de diverse VVV’s van Nederland,
om te komen tot een groter
contingent restaurants dat
de Nationale Dinercheque
accepteert, is VVV Zandvoort
in de prijzen gevallen, en hoe.
Direct eur Lana Lemmens
mocht een cheque van
€ 1.000 in ontvangst nemen
omdat haar organisatie de
meeste nieuwe restaurants
aanmeldde: 25 in totaal.
VVV Zandvoort bleef het
Amsterdamse Toerisme &
Congres Bureau (2e) en VVV
Oldenzaal (3e) gemakkelijk
voor want in onze hoofdstad
kreeg de organisatie niet
meer dan 8 nieuwe acceptanten erbij en in Oldenzaal
7. Namens de Zandvoortse
Courant van harte gefeliciteerd met de prijs.

Zilveren Award

Mocht u interesse hebben
om de droom van Victor Bol
voort te zetten, neemt u dan
via de website van Strand
actief contact met hem op:
www.strandactief.nl.

GFT gaat naar een verwerkingsinstallatie waar er compost van wordt maakt.
Een relatief eenvoudig proces en aanzienlijk goedkoper dan verbranden. Er wordt
tegenwoordig ook veel geëxperimenteerd met omzetting van GFT in biogas.
Zo snijdt het mes aan twee kanten: de verwerkingskosten blijven laag en het
milieu wordt minimaal belast.

‘Wieder zu Hause’

De kat Knoetje, die vorige
week in de krant als vermist
was opgegeven, is weer terecht. Een Duits stel dat een
weekend in Zandvoort was
geweest, bleek het dier te
hebben meegenomen naar
Duitsland. Toen zij het beestje wilden laten steriliseren,
kwam de dierenarts bij het
uitlezen van de chip erachter
dat zij niet de rechtmatige
eigenaren waren. De Duitse
‘pleegouders’ besloten de
baasjes in Nederland te bellen en die sprongen prompt
in de auto om Knoetje in
Koblenz op te halen. Na een
bizar avontuur is de kat weer
veilig thuis, in zijn eigen omgeving. Maar wel met een litteken op zijn buik!

Gezocht:
jeugdig initiatief

Daar is de compostbode!
Een zomertip: Bij warm weer kunnen de bakken soms overlast
geven door nare geurtjes. Vooral vochtig afval gaat snel geuren.
Laat het even uitlekken boven de gootsteen of wissel vochtig
groente- en fruitafval af met droger tuinafval. Zet de bak in de
schaduw en maak hem af en toe goed schoon.

Staatsloterij Award in
ontvangst nemen voor het
verkopen van veel staatsloten. De top 25 van Nederland
kregen de Gouden Staat
sloterij Award.

Zandvoort blijkt een goklustige gemeente. Onlangs
was de top 100 van de
S t a at s l o t e r i j - ve r k o o p 
punten van 2010 uitgenodigd in het Cinemec
Theat er in Ede. Primera
Zandvoort was een van
de genodigden en mocht
na afloop van het officiële
programma een Zilveren

Maura Renardel de Lavalette
is op zoek naar ondernemende Zandvoortse jeugd in
de leeftijdsklasse van 12 tot
en met 16 jaar. De initiatiefneemster van 1216 Forgotten
Foundation wil met haar
stichting tot een aantal leuke
evenementen komen voor de
volgens haar vergeten generatie tussen de 12 en 16 jaar,
maar daar heeft ze wel hulp

voor nodig. “Ik wil veel doen
voor de kinderen maar het
moet wel onder het motto:
door de jeugd en (niet alleen) voor de jeugd”, zegt ze.
Het strandvoetbaltoernooi
dat de stichting vorig jaar
organiseerde klonk als een
klok maar nu waren er
maar 14 inschrijvingen
en dus heeft ze het
moeten verplaatsen
naar 11 september, in
de hoop dat er meer
aanmeldingen komen.
“Ik wil en kan veel doen
maar niet alleen”, sluit
ze af. Wie haar wil helpen kan haar bereiken
via maura@zoomey.nl of
06-29077330.

Nieuwe showroom

Afgelopen weekend is de
nieuwe showroom van Auto
Strijder officieel geopend.
Twee dagen lang was het
feest voor alle klanten en
belangstellenden. Onder
grote belangstelling opende
Patrick van Kessel door het
zingen van zijn hit ‘Parel aan
de Zee’ de fraaie uitstallingsruimte. Aan de opening van
de showroom was tevens
een occasionshow verbonden die veel belangstelling
trok. Alle gasten werden bovendien goed voorzien van
een natje en een droogje,
Patrick Berg had zijn nostalgische haringkraam met
de Hollandse Nieuwe neergezet, en de dames en heren
van Auto Strijder kwamen
handen te kort om alle gelukwensen in ontvangst te
kunnen nemen. De nieuwe
showroom is nu de ‘Parel
van Auto Strijder’.
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Vraagprijs: € 275.000,= k.k.
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Zandvoort

Dit royale HOEK appartement is gelegen op de 7e etage
met een SCHITTEREND uitzicht over zowel STRAND als ZEE.
Het beschikt over een ruime living v.v. een fraaie houten
vloer, 2 balkons om heerlijk van het levendige uitzicht te
genieten en zelfs de slaapkamer heeft prachtig zeezicht!
Op eenvoudige wijze is er een 2e slaapkamer te creëren.
• Aantrekkelijk gelegen op 7e etage met
schitterend zeezicht;
• Inpandige lift en berging aanwezig;
• Servicekosten: € 296,00 p/m incl. voorschot stoken;
• Woonoppervlakte: ca. 115 m2.

D
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Deze GOED ONDERHOUDEN én over de gehele
breedte UITGEBOUWDE eengezinswoning is gelegen op
een aantrekkelijke locatie op slechts 150 meter van de
duinen. De woning beschikt o.a. over een ROYALE
WOONKAMER, 4 SLAAP-KAMERS en een ZONNIGE
ACHTERTUIN met achterom

OR
O
V
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B

D onderhouden woning nabij de duinen;
• Goed
N
O
HT • In de omgeving zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig;

C
O
K
ER
V
Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

• Uitgebouwd over de gehele breedte;
• Geheel v.v. dubbel glas en kunststof kozijnen;
• Woonoppervlakte: ca. 109 m2, perceel: 160 m2.

Van Galenstraat 54
Zandvoort

i
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Vraagprijs: € 239.000,= k.k.
Jan Steenstraat 2

Te

Zandvoort

r
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Huurprijs: € 986,= p.m.

excl. nutsbedrijven

Dit keurig onderhouden appartement is gelegen op de 2e
verdieping van het goed onderhouden complex “Livorno”
direct aan de Boulevard met een FRAAI ZEEZICHT. Het
beschikt over een ruime living en een royaal zonnig balkon
over de gehele breedte van het appartement. De keuken
en de slaapkamer zijn aan landzijde gericht. De badkamer
is v.v. douche en wastafel.
•
•
•
•

Inpandige lift en berging aanwezig;
Actieve en financieel gezonde V.V.E;
Servicekosten: € 222,= p/mnd incl. voorschot stoken;
Woonoppervlakte: ca. 80 m2.

Dit karakteristieke, nagenoeg vrijstaande woonhuis
is gelegen op een aantrekkelijke hoek in een gewilde
omgeving nabij het Groene Hart, het levendige centrum
en het strand, doch in de luwte. Het geheel is in een zeer
goede staat van onderhoud. De woning beschikt o.a. over
een royale living, 3 slaapkamers, een moderne badkamer,
een ruim balkon en een zonnige voortuin met terras.
• Woning wordt verhuurd op basis van de Leegstandswet;
• Bijzonder sfeervol en prettig gelegen in de luwte;
• Gezellige omgeving, nabij het levendige centrum
en het strand;
• Woonoppervlakte ca. 130 m2.

Meest verkopende makelaar in Zandvoort (Bron: NVM)
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Kunt u hier nog
brood van bakken?
GBZ voelt zich genoodzaakt om de stemmer en de belastingbetaler te laten
weten dat de zittende gemeenteraadsleden en hun respectievelijke partijen,
een onbegrijpelijk standpunt innemen, wat wij als medebestuurders en
volksvertegenwoordigers niet voor onze rekening willen nemen. Het gaat
hier om het debat/besluit vergadering van 8 juni waarbij GBZ een motie van
vertrouwen indiende, en later daadwerkelijk een motie van wantrouwen heeft
ingediend tegen wethouder Tates.
De motie van vertrouwen werd in de aankondiging mede gemotiveerd om een
uitspraak te ontlokken aan de raad hoe ze er nu werkelijk over dachten. GBZ wilde
niet afgaan op mondelinge informatie en geruchten, vandaar dat wij naarstig op
zoek gingen naar feiten en documenten, die echter enkele dagen voor de raadsvergadering niet te vinden waren. In de aanloop naar de stemming over de
"vertrouwensmotie", gaf GBZ te kennen dat zij de motie niet (meer) zouden steunen 2 zetels van de aanwezige 16. Vervolgens gaf fractievoorzitter Belinda
Goransson (VVD ) aan dat haar fractie de motie ook niet zouden steunen (5 zetels).
Zeven zetels van de aanwezige 16 bleken dus een gebrek aan vertrouwen te
hebben in het zittende college. Vier raadsleden wilden helemaal geen uitspraak
doen, als het ging om vertrouwen in het college, te weten: Bouberg Wilson (OPZ),
Nico Stammis (PvdA), Uschi Rietkerk (PvdA), Willem Paap (SZ). Na beraad door GBZ,
D66, GroenLinks en OPZ, werd besloten om een motie van wantrouwen in te
dienen tegen Louis Davids Carré-projectwethouder Tates. 8 zetels, inclusief
toegezegde steun van Jerry Kramer. Het CDA was niet aanwezig bij het beraad
maar gesterkt door het goede betoog van De Roode, vermoedden wij van het
CDA ook steun, 1 zetel. Echter De Roode en Bouberg Wilson, evenals vier leden
van de VVD fractie besloten toch tegen de motie van wantrouwen te stemmen.
Begrijpt U het nog? Graag uw mening via gbz@gbz.nu.

GBZ
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Rob Greeven

Timo Greeven

Suzanne Greeven

Bianca van der Veld
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Dit jaar wordt in heel Noord-Holland de OV-chipkaart ingevoerd,
daarom staat op deze middag de OV-chipkaart centraal. De provincie
Noord-Holland en het vervoersbedrijf Connexxion geven u graag alle
informatie over de aanschaf en het gebruik van de OV-Chipkaart in het
openbaar vervoer. Daarom vindt er binnenkort een bijeenkomst plaats over
de OV-chipkaart. Er is hierbij ruimschoots tijd tot het stellen van vragen.

Op 23 juni 2011

bent u van 10 uur
tot 12 uur welkom in
de raadzaal op het
gemeentehuis van de
gemeente Zandvoort

De toegang is gratis!
De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door
Gemeente Zandvoort, Connexxion en de provincie Noord-Holland.
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Haringhappen 2011
Komende zaterdag, 18 juni, is het weer zover. Voor het zevende jaar in successie organiseert Huig Molenaar het beroemde Haringhappen in zijn strandpaviljoen Thalassa. Jaarlijks doet hij dit om de Hollandse Nieuwe aan zijn gasten te laten proeven.
Rondom de proeverij organiseert de zeer actieve
strandondernemer (“Ik
ben geen strandpachter”)
allerlei andere activiteiten zoals een ouderwetse
‘visafslag’ waarbij Huig
‘Bonnie’, zeeviskenner bij
uitstek, allerhande wetenswaardigheden over de vers
aangevoerde vangst van de
dag vertelt. De opzet van dit
jaar is om de ‘smaak van

Thalassa’ bekendheid te geven. In plaats van het alom
bekende ‘onbeperkt vis eten
voor € 15’, worden er dit
jaar op het terras allemaal
kraampjes opgezet waar
men, via de toegangskaart,
kennis kan maken met de
smaak van ‘vers aan zee’, de
kreet die Molenaar geeft
aan de producten die hij en
zijn familie aan de gasten
serveren.

Al deze activiteiten worden
gelardeerd met muziek, onder andere van het draaiorgel van Broer de Jong en een
shantykoor. Minstreel Ad
Goosens met zijn wonderschone liederen kan helaas
niet aanwezig zijn. Voor deze
‘happen’ing, die om 14.00
uur begint, zijn nog maar
een beperkt aantal kaarten
beschikbaar. Deze kunt u
verkrijgen bij Thalassa.

Demonstratie ‘Smart TV’
bij Radio Stiphout
Bij Radio Stiphout staat komende zaterdag alles in het teken van de nieuwste ontwikke-

ling op het gebied van TV’s: de Smart TV. Het eerste model dat Radio Stiphout u wil laten
zien is ontwikkeld door het Koreaanse Samsung en lijkt als twee druppels water op een
smartphone, alleen dan ‘ietsje’ groter.
Niet dat er op een ‘normale’
manier mee kan worden
gebeld met dit TV-toestel,
alhoewel er met skype toch
een mogelijkheid voor is.
Alles draait om de software
die gevoed wordt door de
zogenaamde Apps, applicaties zoals die ook voor
de populaire smartphone
bestaan. U kunt het internet op, u kunt de nieuwste
‘koop’ films downloaden

en bekijken, van alles en
nog wat is met dit toestel
mogelijk. Alles is draadloos
te voorschijn te halen, dus
vanuit de luie stoel. En behalve 3D, Skype, MovieMax,
Twitter en Facebook zijn ook
3D-films en -programma’s
via dit ‘wonder aan de muur’
te volgen. Tot slot kan je er
ook nog ‘normaal’ TV mee
kijken! En uiteraard alles in
een perfecte beeldkwaliteit.

Komende zaterdag zijn medewerkers van Samsung
tussen 10.00 en 17.00 uur
bij Radio Stiphout aan de
Grote Krocht aanwezig om
u de mogelijkheden van
dit toestel haarfijn uit te
leggen. De actie bij Radio
Stiphout gaat nog verder.
Mocht u een van de actiemodellen aanschaffen, dan
krijgt u tot € 150 terug en
een Smartpack gratis.

Komende woensdag
raadsvergadering

ANBO-lezing over goede
voeding druk bezocht
Annette ter Heijden, orthomoleculair therapeute, werkt
dagelijks met mensen die op zoek zijn naar gezondheidsverbetering. Onlangs gaf zij in het Jeugdhuis een lezing
over lekker eten zoals ons lichaam dat graag wil. Vice-voorzitter Gerard Kuijper van de ANBO introduceerde haar aan
het veeltallige publiek, dat bij binnenkomst al kon genieten van een lekkere bananenbrownie.

Gerard Kuijper (l) bedankt Annette voor haar lezing

Steeds meer wordt duidelijk dat onze manier van
eten vaak zorgt voor allerlei gezondheidsproblemen.
Chronische pijnen, vermoeidheid, slapeloosheid
en overgewicht zijn er zo
maar een paar, waar zeker
wat aan te doen is. Het dagelijks gebruik van eiwitten
is hierbij noodzakelijk, maar
koolhydraten zoals brood,

rijst, pasta en aardappels
dienen vermeden te worden. Dat zal beslist voor heel
veel mensen een stap te ver
zijn, maar Annette gaf door
middel van voorbeelden aan
dat er alternatieven zijn. Ook
in haar onlangs verschenen
kookboek ‘Koken zonder
pakjes’ worden vele vragen
over vitaminen en vooral om
goede, simpele en lekkere

Vorige week donderdag was de meesterbrouwer van de
Hertog Jan brouwerij uit het Limburgse Arcen te gast bij
café Koper aan het Kerkplein. Gerard van den Broek was
hoogstpersoonlijk naar Zandvoort gekomen om de gasten
van café Koper kennis te laten maken met de bijzondere
bieren die de nieuwe huisbrouwerij van het café, Hertog
Jan, bouwt en dat waren er nogal een paar.

daaraan voorafgaande is opnieuw een Informatie bijeenkomst. De Ronde Tafel is doorgeschoven naar een bijeenkomst op dinsdag 28 juni aanstaande.
op de agenda.
De beide onderwerpen staan
als enige onderwerpen op
de agenda van Debat en bij
Besluitvorming wordt, naast
de beide vorige onderwerpen
als ze rijp zijn voor besluitvorming, eveneens gesproken
over de lijst van ingekomen
stukken en de verslagen van

de vorige vergaderingen.
Het onderwerp waarover tijdens de Ronde Tafel wordt
gesproken is de toekomstvisie aangaande de Algemene
Begraafplaats. Alle vergaderingen worden belegd in de
raadszaal van het raadhuis,
ingang via het bordes op het
Raadhuisplein, en beginnen
om 20.00 uur.

Volgens de orthomoleculaire voedingsleer ('orthos' betekent goed en 'moleculair'
betreft de cellen) is je hele
lichaam gezond als je iedere
cel in je lichaam goed voedt.
Belangrijk is dat men vooral
veel groenten en fruit eet,
waarbij de producten die tot
de 'nachtschaden' behoren,
zoals paprika, tomaat en
aubergines, niet rauw maar
slechts gekookt worden
genuttigd. Vlees en vis zijn
ook onmisbaar, waarbij als
uitgangspunt geldt dat de
dieren 'gevlogen, gezwommen of gerend' hebben. Als
men vegetariër is dan kan
de behoefte aan de nodige
omega 6 door middel van
bijenpollen aangevuld worden.
Het allerbelangrijkste wat
Annette haar zeer geïnteresseerde publiek meegaf was
dat men vooral moet genieten: “Eten doe je elke dag,
maak er een feestje van.”

Bierbrouwen is nog niet zo simpel

Komende woensdag, 22 juni, vindt er weer een raadsvergadering plaats. Op de dinsdag

Op dinsdag komen opnieuw
de Voorjaarsnota 2011 en het
Programmajaarverslag 2010
inclusief de jaarrekening op
de agenda. De raad vond de
beide onderwerpen vorige
week nog niet rijp voor besluitvorming en dus werden
ze doorgeschoven naar de
komende vergadering. Tevens
staat de voortgangsbewaking

recepten beantwoord.

Gerard van den Broek, verliefd op zijn eigen bier

Het Zandvoortse café is onlangs toegetreden tot het
selecte gezelschap van de
Vriendenkring van Hertog

Jan cafés en het was tot de
nok toe vol met geïnteresseerde bierliefhebbers, die
de meest smaakvolle bieren,

gratis, konden proeven.
Het was een bijzonder leerzame maar ook gezellige
avond, waarin de Limburger
op onnavolgbare wijze
sprak over zijn grote liefdes, Hertog Jan en bier. Hij
maakte een reis vanaf het
begin van de Middeleeuwen
naar de huidige tijd over de
rijke geschiedenis van het
bierbrouwen, legde het
ontstaan en het proces ervan uit en tevens werd de
samenstelling van bier onder de aandacht gebracht.
Daaruit bleek dat een ‘simpel’ biertje niet echt simpel
is. De masterclass ging vergezeld met de meest smakelijke hapjes die uitbater Fred
Paap bereid had. Een mooi
en leerzaam initiatief van de
uitbaters van café Koper en
hun nieuwe huisbrouwerij.
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Krant niet ontvangen?

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

Autobedrijf Zandvoort

Praat mee over
uw belangen

Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Vaderdag2+1tip!

Alle pakken van € 14,-- nu voor € 12,50
Alle pakken van € 16,-- nu voor € 14,--

gratis

3 stuks van € 29,95
voor

€ 20,00

Belangengroep
Hondenbezitters
Zandvoort

Daarom hebben wij besloten onze Prodimed
dieetproducten tijdelijk in prijs te verlagen.

www.autobedrijfzandvoort.nl

Schiesser American T-shirt
wit met ronde hals
M-L-XL-XXL

Deze zomer niet alleen slanker,
maar ook fitter en gezonder?
Daar werken wij graag aan mee!

20 juni om 20.00 uur
in het LDC (hoofdingang)

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Voor informatie:
Huisartsen Centrum Zandvoort,
Beatrixplantsoen 1-B, tel: 023 – 5732023
Kijkt u ook eens op onze website: www.hcz.nl

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Steunt de strijd tegen borstkanker
10% van de aankopen die u doet op vrijdag en zaterdag
voorafgaand aan Vaderdag wordt door ons gedoneerd aan
A Sister’s Hope

www.asistershope.nl
Vrijwillige bijdragen zijn welkom
Er staat een collectebus bij ons in de winkel
Haltestraat 2a - Zandvoort - 023-5719519 • www.vlugfashion.nl
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Motie van wantrouwen haalde het net niet
Aan het einde van de gemeenteraadsvergadering Debat, vorige week woensdag, heeft
wethouder Wilfred Tates (VVD) het vertrouwen van de raad behouden. Een motie van
wantrouwen van GBZ werd met 7 stemmen voor en 9 stemmen tegen nipt verworpen. De
motie werd ingediend in verband met vermeend achterhouden van informatie richting de
raad. Partijgenoot van Tates, Jerry Kramer, stemde voor de motie.
De informatieverstrekking
over het LDC richting de
raad was het hete hangijzer tijdens de vergadering
van afgelopen woensdag
en hing als een zwaard van
Damocles boven het college. VVD-fractievoorzitter
Belinda Göransson vroeg
als eerste het woord en las
een verklaring voor namens
de coalitie ondersteunende partijen waaruit bleek
dat de woorden van Jerry
Kramer in het ZFM radioprogramma ‘Goedemorgen
Zandvoort’ van zaterdag 4
juni, aangaande voorliegen,
niet door de coalitie geaccepteerd werden. Wel was de
strekking van behoorlijke importantie want bij meerdere
gelegenheden was belangrijke informatie, al dan niet
bewust, niet bij de raad gekomen. GBZ diende bij monde
van fractievoorzitter Michel
Demmers een 'motie van vertrouwen' in maar daar wilde
uiteindelijk de meerderheid
van de raad niet over stemmen.
Na Göransson kreeg Kramer
het woord. "Er zijn fouten gemaakt door het college om
de raad adequaat te informeren. Voorgelogen had ik
misschien wel genuanceerder kunnen zeggen”, zei hij.
Echter was hij wel van mening dat het college gefaald
had bij de informatievoorziening, met name rondom het
bestemmingsplan voor het
LDC. Bruno Bouberg Wilson
(OPZ) vond dat informatie
die bekend was niet mag
worden achtergehouden. De
beide heren kregen steun van
Gijs de Roode (CDA) en Astrid
van der Veld (GBZ) kon zich
niet voorstellen dat stukken
zo maar kwijtgeraakt zijn.
Virgil Bawits (GL) vroeg zich
af wie de verantwoordelijkheid neemt voor deze fouten.
"Als dit in het bedrijfsleven

gebeurt, gaan er koppen rollen”, zei hij.
Projectwethouder Tates antwoordde dat het feit dat de
stukken niet aangekomen
waren, ten tijde van het interview niet bekend was.
"Daarmee komt het interview
dus in een ander daglicht te
staan. Fouten zijn er gemaakt
in de informatie naar de raad.
Ik wil dan ook in het college
bespreken dat voortaan alle
collegestukken en/of besluiten, met de onderbouwing,
naar de raad gaan. Dan kan
ieder lid van de raad kennis
nemen van alles”, zei hij. Na
een schorsing, die ruim langer duurde dan 15 minuten,
nam voorzitter Niek Meijer
het woord: "Primair ligt de
verantwoordelijkheid bij mij.
Het is mensenwerk en daar
zijn fouten in gemaakt en dat
gebeurt helaas. Geen enkele
wijze hebben wij geprobeerd
of willen proberen om de
raad informatie te onthouden. Er is niet voorgelogen.
Dat is ook niet de intentie
geweest. De gemeentesecretaris en de griffier gaan
nu nieuwe richtlijnen opzetten om dit soort zaken in de
toekomst te voorkomen.”
Tates vervolgens: "De informatie is zoveel mogelijk aan
u verstuurd. Ik vind het lastig
dat partijgenoot Kramer het
vertrouwen in mij, zijn partijgenoot, tijdens het interview
heeft opgezegd. Ik vind het
naar de toekomst toe heel
vervelend en ik vind het ook
niet terecht”, verklaarde de
VVD-wethouder. Toen was
het de beurt aan Göransson
om een schorsing van 15 minuten aan te vragen voor
intern overleg. De schorsing
duurde maar liefst ruim 38
minuten en leverde hevig
geëmotioneerde raadsleden
op. Na deze schorsing stelde
Meijer voor om het agen-

Verregend slot Wandel4daagse
De laatste avond had zo mooi kunnen zijn maar de weer-

goden vertikten het om mee te werken. Plotseling opkomend onweer en bliksem deed de organisatie besluiten
om veiligheidshalve de laatste wandeling af te gelasten.

dapunt, door de emoties, te
schorsen. Nadat het agendapunt rondom de informatievoorziening opnieuw geopend was, diende Demmers
namens GBZ een motie van
wantrouwen in: "Niet tegen
het college maar tegen Tates.
Hij is projectwethouder en
wij zeggen het vertrouwen
in hem op.”
Bawits was het met Demmers
eens en ging nog verder:
"Niet alleen over de informatievoorziening maar ook
vragen over miljoenen euro's,
vragen over bouwvolumes,
vragen die sinds 24 maart
nog steeds niet beantwoord
zijn. Ik wil garantie dat dit
niet meer gebeurt. Ik wil altijd antwoord krijgen op mijn
vragen. Ik zit hier niet om iemand weg te sturen maar zit
er wel voor Zandvoort.” Tates
antwoordde dat altijd moet
worden beantwoord. Hij
kende de vragen van Bawits
niet en gaf als excuus dat hij
nog niet zo bekend is met het
nieuwe Raadsnet.
Voordat er opnieuw een
schorsing kwam, aangevraagd door De Roode, ontraadde PvdA-wethouder Gert
Toonen de GBZ-motie. Na de
schorsing hield Demmers
de motie in stand met een
kleine tekstuele aanpassing.
Bij de stemming, die hoofdelijk gebeurde, kwam een
aantal raadsleden met een
stemverklaring. Göransson
verwoordde het waarschijnlijk het beste. Volgens haar
zijn emoties slechte raadgevers. Met 7 stemmen voor en
9 tegen werd de motie niet
aangenomen. De voorzitter
sloot rond middernacht af
met de woorden: "Het was
een intense en emotionele
raadsvergadering en ik hoop
dat de leden die emoties later van zich af kunnen laten
glijden.”

Het was een natte bedoening bij de aankomst op het Kerkplein

Ca. 50 tot 100 van de 400
deelnemers waren toen
al moedig vertrokken. Die

kregen ook een fikse regenbui op hun wandeling naar
het rustpunt bij Huis in de

Duinen te verwerken, alwaar
ze de informatie kregen dat
de wandeling ten einde was.
Grote teleurstelling ook bij
de vele vrijwilligers die op
de laatste en altijd feestelijke finaleavond veel werk
hadden verzet. Ook de traditionele medewerking van
de drumband, die normaal
gesproken altijd de laatste
meters muzikaal begeleidt,
werd vanwege de regen afgezegd. Een beetje een triest
einde van een verder prima
wandelweek voor enthousiaste deelnemers, honden
en de hardwerkende vrijwilligers. Elke deelnemer ontving de verdiende oorkonde
en speld en alle honden
ontvingen een penning met
hun naam erop.

Fiets4daagse komt er weer aan
De Wandel4daagse is nog maar net voorbij of het volgende
evenement dient zich weer aan. Dit jaar wordt voor de negende keer een Fiets4daagse in Zandvoort georganiseerd
door de Stichting Zandvoortse4daagse.
Er wordt gefietst van dinsdag
28 juni tot en met vrijdag 1 juli.
Er zijn routes van 15 kilometer
rond en door Zandvoort uitgezet en voor de deelnemers die
4 avonden hebben gefietst, ligt
er op de laatste dag een mooie
medaille klaar. Kinderen onder
de 10 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.
Mocht u een lekke band krijgen of andere fietspech, dan
komt een servicewagen van

Versteege Wielersport u helpen. Kunnen ze onverhoopt de
schade onderweg niet repareren, dan krijgt u een leenfiets.
Tijdens de Fiets4daagse zullen er lootjes worden verkocht
voor de loterij. Er zijn leuke
prijzen te winnen, de eerste
prijs is een prachtige fiets. Er
kan elke avond gestart worden tussen 18.30 en 19.00
uur vanaf de kantine van de

Zandvoortsche Hockeyclub,
Duintjesveld. De kaarten voor
dit fietsevenement kosten
€ 7. Hiervoor fietst u 4 avonden mee en krijgt een medaille. De deelnemers die zich
hebben ingeschreven voor de
triatlon hoeven niks te doen,
voor hen ligt de kaart op de
eerste avond klaar bij de start.
De kaarten zijn te koop bij:
Bruna Balkenende aan de
Grote Krocht; Versteege Wie
lersport aan de Haltestraat;
Ankie Miezenbeek, Haarlem
merstraat 12 en Martine Jou
stra, Witte Veld 11.

Jong talent gezocht voor Kunstfestijn
Op 9 juli zal de 4e editie van het jaarlijkse Kunstfestijn
plaatsvinden midden in het centrum van Zandvoort. Het

Kunstfestijn is een talentenjacht waarbij de organisatie

op zoek gaat naar jong talent met een passie voor muziek,
dans, circus, poëzie, cabaret, rap, musical of toneel; kortom
de podiumkunsten.

Het maakt niet uit of het
een groep of een solo-act
betreft, zolang het maar
kwaliteit heeft. Onder het
motto ‘Verzin het maar!’
mag jong talent van 7 tot 21
jaar zich presenteren aan de
vakjury. Organisator Roy van

Buuringen, in samenwerking met Stichting 1216, is
blij dat de 4e editie van het
Kunstfestijn dit jaar dan ook
weer van de grond is gekomen dankzij de gemeente
Zandvoort. Afgelopen 4 jaar
heeft het Kunstfestijn veel ta-

lentvolle jonge artiesten uit
heel Nederland getrokken, die
vaak later te zien waren bij
een bekende musical of een
TV-programma als ‘Holland
got Talent’ of ‘The X-factor’.
Dit is dan ook de kracht van
het Kunstfestijn!
Het Kunstfestijn vindt plaats
op 9 juli vanaf 13.00 uur op
het Kerkplein in Zandvoort.
Heb je talent en wil jij meedoen aan Kunstfestijn 2011?
Meld je dan snel aan via
www.onair-events.nl.
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ZANDKORRELS
Wat een kleuren,
wat een kleuren…..
Specialist voor al uw bloemwerken.

Uw auto kopen
of verkopen
via een professional?
www.autoverkoper.nu
sluit de deal voor U !!!
Ook voor reparatie, APK,
onderhoud, schadeherstel
(gratis vervangende auto)
autoverzekering, haal
en brengservice!!,
taxatierapport (gratis)
Patrick van Kessel
06-55383624

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in: dia
betische voet*, reumatische
voet*, schimmeldiagnostieken nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Pedicure Salon Henny
voor een goede
voetbehandeling.
Komt ook bij u thuis!
Van Speijkstraat 23,
tel. 5734944,
06-50203097
of 06-31931940
.........................................................

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

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

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

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

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de
particuliere voorwaarden kunt u een
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tevens door u in te vullen:

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

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Voor een goede en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla. Meer dan 10
jaar ervaring. Pro-voet lid.
06-46098919
per 1 juli: De Ruyter
straat 94 Zandvoort
.........................................................

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.
.........................................................
Op woensdag 2 november
2011 organiseert het
Huis van Gebed Zandvoort
i.s.m de Levenstroom
Ministries een genezingsdienst in Zandvoort.
Info: 06-44820123.
........................................................
L. Paap Medische hulpmiddelen, 06-51815360. o.a.:
taststokken, brailleren
& schrijven, beeldschermloepen, spiegels met vergroting, niveaudetector, sprekende keukengerei, glijzeil
.........................................................
Hondentrimster de 4 pootjes
Annemiek Wolters. Bij U
aan huis. Tel. 06-23093264
(Zandvoort)
.........................................................
Wij bedanken de
ondernemers van
Kerkplein e.o. voor hun
mooie bloemenattentie.
De 4daagse lopers Mick,
Daan, Pips en Madelief
.........................................................

Racket bespannen?
Dietrich Spanservice
Tel. 06-53618845
Oosterparkstraat 31,
Zandvoort
.........................................................

Zumba Iedere woensdag
van 09.00 tot 10.00 uur
Beachclub Helder, tent 5a.
Tegen inlevering van deze
adv.: 1x gratis proefles
.........................................................

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

Studio te huur in Zandvoort
zuid. € 850 p.m. incl. + borg.
Gemeubileerd, woon/slaapkamer. Voor 1 werkzaam,
niet rokend persoon.
Tel. 5715760
.........................................................

Valk Glasstudio
voor
Glas in lood
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Te huur: Kantoor/atelier
nabij station.
Opp. 100 m2.
Deelhuur mogelijk.
Tel. 06-53297781

Te huur: grote kamer met
eigen toilet en
badkamer, midden in
centrum, incl. G/W/L.
€ 500 p.m.
Tel. 06-14970667
.........................................................
Pension in Zandvoort
zoekt kamermeisje. Voor
langere periode. Meer info:
06-13401864 of 5730457
.........................................................
Te huur: loods in Zandvoort
Noord. Begane grond
100 m2 + zolder 85 m2.
Tel. 023-5718954
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C U L T U UR
Sporen uit het verleden

Peruaanse kunst bij
Coenraad Art Gallery
door Nel Kerkman

Strandtaferelen

Onder veel belangstelling heeft de onlangs aangetreden

consul van Peru, Alberto Campana Boluarte, afgelopen

vrijdag een expositie van Maria Del Carmen Aguilar Farfan
geopend in de Zandvoortse Coenraad Art Gallery, Noor-

We laten u nogmaals twee glas-in-loodramen zien met voorstellingen die veel op elkaar lijken. Maar als je ze naast

elkaar legt, dan zie je altijd weer iets anders wat de ander net niet heeft. Ook deze gebrandschilderde afbeeldingen
zijn qua stijl anders getekend en dat geeft een heel ander effect.

derstraat 1. De tentoonstelling is tot eind juli te zien van
dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 18.00 uur.

Het getoonde raam met meer kleur is te zien bij hotel
Faber aan Kostverlorenstraat en is gemaakt door glazenier Dick v.d. Mije. Het andere raam, dat een strakkere
belijning heeft, is te vinden in de voormalige Bierburcht
(boven de Hema) dat wordt verbouwd tot restaurant/
lounge Bliss Raadhuisplein. Buiten dit raam zijn er nog
6 andere ramen in het pand te bewonderen, die laten
we u de volgende keer zien. De ramen zijn oorspronkelijk
van restaurant Rinkel.

Strandtafreel

Beide ramen laten het strand van omstreeks 1914 zien
met op de achtergrond de oude watertoren en Hotel
d’Orange. Ook de strandventer met juk en manden fruit,
de rieten mandenstoelen en een botter staan er op met
rechts Groot Badhuis op de Zeereep en daarnaast de
Strandweg.

Een van de werken van Maria Del Carmen

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

Voltallige Kennemer Jeugd Orkest
bij Classic Concerts
Komende zondag zal het Kennemer Jeugd Orkest in de Protestantse kerk aan het Kerk-

plein optreden. Het optreden is in het kader van de Kerkpleinconcerten van de stichting
Classic Concerts.

Het Kennemer Jeugd Orkest

Het Kennemer Jeugd Orkest
(KJO) is in 1995 ontstaan
door een samengaan van
het Haarlems Jeugd Orkest
en het Bloemendaals Jeugd

Orkest. Het is een symfonieorkest voor jongeren van 14
tot 25 jaar en telt gemiddeld
circa 60 leden. De meeste
leden hebben les op mu-

ziekscholen in de regio of bij
privé-docenten.
Het KJO studeert elk jaar
twee concertprogramma’s

in die worden uitgevoerd in
een najaar- en een voorjaarconcert, bij voorkeur in de
Philharmonie in Haarlem.
Daarnaast wordt jaarlijks
traditioneel ook een concertreis naar het buitenland
gemaakt. Zo werden er al
concerten gegeven in Brno,
Bratislava en Praag.
Het huidige orkest staat
onder leiding van Matthijs
Broers die fluit studeerde
aan het Conservatorium van
Amsterdam en orkestdirectie aan het Koninklijk Con
servatorium in Den Haag.
Het orkest wordt begeleid
door Gile Bae op de vleugel. Het concert begint om
15.00 uur en de kerk gaat om
14.30 uur open. De entree bedraagt € 5.

Maria Del Carmen is geboren en opgegroeid in Huaral,
een dorpje ten noorden van
Lima, de hoofdstad van Peru,
waar zij een opleiding volgde voor lerares aan een middelbare school. Naast deze
studie nam Del Carmen les
bij verschillende kunstenaars. In 1990 kwam zij naar
Nederland, waar zij met een
Limburger trouwde en een
zoon kreeg. Helaas overleed
haar man in 2003.
In Nederland volgde zij
nog een opleiding bij de
Kunstacademie in Haarlem,
maar toch is ze voornamelijk autodidact. "Mijn land,
de mensen, boeren in de
bergen met hun kleurrijke
klederdracht zijn altijd mijn
bron van inspiratie. Mijn
erfenis, de pre-Inca beschaving, met keramiek, textiel

en gouden maskers, vormen
elementen die ik verwerk in
mijn schilderijen", geeft zij
met overtuiging aan. Dat
is ook duidelijk te zien in
de ruim 20 kunstwerken,
die zij thans exposeert.
Prachtig zijn het 'Mascara
Azul' (Blauwe Masker) en
de kleurrijke, eveneens met
gemengde techniek vervaardigde, 'Drie lama's' met
daarin verwerkt de echte
karakteristieke wollen mutsen, 'De vissersvrouw' en
'Bloemenhelling'.
Een heel andere kleurstelling is te zien bij het indrukwekkende 'Danza de Tijeras'
(Danser met schaar), dat
terecht al direct een koper
vond. Ook werkt Del Carmen
met acryl op papier, wat bij
'Vendo papas' (aardappels te
koop) tot uiting komt.

Zin in kunst en cultuur
=
Zin in het Zandvoorts Museum

Juni 2011

 Perceptie(s)

wisselexpositie tot en met 24 juli

 Poëzieworkshop voor volwassen 		
donderdag 16 juni ∙ 20.00 uur

 Open Podium ‘Kunst Verwoord”
dinsdag 28 juni ∙ 20.00 uur

Aanmelden en informatie: www.zandvoortsmuseum.nl
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Hele maand juni voor Pashouders:

Malse haasfiletrollade
kilo € 8,95

Kaas op de barbecue
Chèvre bacon

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

2 geitenkaasjes verpakt in bacon

voor maar € 3,98

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
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Wist u dat wij voor
uw tuin mooie
buitenbeelden hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

PERSONAL TRAINING Body & Mind

1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

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

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand juni: Lamelparket eiken rustiek
in de kleuren naturel en wit van € 34,95 nu € 29,95 per m²
(Vouw)gordijnen
Tapijt
023-531 78 40
Vitrages
Vinyl
Haltestraat 56
Luxaflex
Laminaat
2042 LP Zandvoort
Zonwering
Parket

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

www.medina-woninginrichting.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol
€ 42,50
023-8885588

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Walk of Fame
Herenmode

1 jaar

Daarom 20% korting op de gehele
collectie m.u.v. speciale acties
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag
www.walkoffameshirts.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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
korrel plaatsen.
nd
Za
n
ee
is
Reken zelf uw voordeel
at
gr
ig
al
ortPas kunt u eenm
g!
Met uw nieuwe Zandvo
aar liefst € 2,50 kortin
m
el
rr
ko
nd
Za
de
en
lg
vo
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Experience the
future of TV, today.

Alles komt samen in de Samsung Smart TV. Surfen op internet, Apps, draadloze communicatie met
andere apparatuur en natuurlijk TV, met of zonder 3D beeld. Met de stijlvolle Samsung Smart TV
ervaart u nu al de toekomst van TV kijken. Join in. www.samsung.com
LED D8000

Beschikbare content via Smart Hub kan variëren per productgroep, model en regio. Op www.samsung.com vindt u meer informatie.

Zaterdag 18 juni
de gehele dag SMART demontraties
bij Radio Stiphout
Grote Krocht 34
		
Tel. 023-5732649
www.radiostiphout.nl

Op zoek naar een goede boekhouder?
Kijk op
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Zandvoort woont en hier dus eigenlijk pas komt kijken,
leek het ons toch verrassend om nader met hem kennis te

maken. Kees werd bijna 65 jaar geleden geboren in Nieuw-

veen, dat in de buurt van Alpen a/d Rijn ligt, in een gezin
met nog twee zusjes.

Kees: “Vader was aannemer en ik heb na mijn schooltijd alle
facetten van de bouw eigenhandig leren kennen, inclusief
timmeren en metselen. Door avondstudie heb ik eveneens het
aannemersdiploma gehaald, doch op mijn 18e adviseerde
mijn vader mij om het makelaarsvak in te gaan.”
Dat gebeurde in Amsterdam, waar hij de eerste vijf jaren, gezien zijn bouwkundige
achtergrond, als opzichter aan de slag
ging. Na het behalen van het destijds
nog verplichte en twee jaar durende makelaarsdiploma besloot hij
een eigen makelaarskantoor in
de hoofdstad op te richten.

16.00 uur was de Reddingspost noord ‘Piet Oud’ aan de

op dat moment geen voorzitter had. Nu was deze functie niet
nieuw voor Kees, want hij was al vijftien jaar (!) voorzitter geweest van TAVV, de Ter Aarse Voetbalvereniging. "Ik vond het
een eer om gevraagd te worden en ook het feit dat je dan meer
ingeburgerd raakt in je nieuwe woonplaats gaf de doorslag
om na een jaartje 'meelopen' aan de hand van secretaris Henk
Kinneging, in 1999 de voorzittershamer ter hand te nemen. Dat
heb ik tot 2008 volgehouden en het belangrijkste wapenfeit
in die tijd waren wel de fusiebesprekingen met Zandvoort '75.
Deze besprekingen hadden heel veel voeten in de aarde en de
emoties waren volop aanwezig, doch mede door de goede gesprekken onder leiding van Jaap Methorst en wethouder
Cees Oderkerk werd SV Zandvoort een feit."
Kees is één termijn voorzitter van de
Sportraad geweest. In 2008 waren
er wat problemen binnen de voetbalclub en is het gehele bestuur
afgetreden; wel werd hij tot erelid benoemd en bleven de verhoudingen goed want "je komt
elkaar altijd weer tegen in het
dorp". Dat blijkt ook wel, want
afgelopen februari werd hij opnieuw gevraagd om voorzitter
van SV Zandvoort te worden en
binnen een paar dagen was er een
nieuw bestuur geformeerd met zeven (oud-)voetbalspelers.

Ruim tien jaar geleden wilde
Kees het wat rustiger aan gaan
doen en verkocht hij het kantoor
aan een 3-tal medewerkers. Wel
bleef hij daar nog drie dagen per
week werken, vooral op het terrein
van het beheer voor Verenigingen van
Eigenaren (VVE's). Het resulteerde echter
in 2002 in de oprichting van Van Dijk Beheer,
Buiten het voetbal om is er nauwelijks tijd
Kees van Dijk
in eerste instantie voor 2 dagen per week maar, zoals
voor andere hobby's. Wel houdt Kees erg van tuiKees zelf aangeeft, dat is volledig uit de hand gelopen en nu nieren en dat is zowel in zijn voor- als achtertuin goed te zien.
werkt hij, samen met vier medewerkers, alweer full time om De twee honden en de uit Spanje meegenomen kat met één
zowel het financiële als het technische beheer voor VVE's te oog mogen zich ook in zijn aandacht verheugen. De vakanties
regelen. "Hoewel dit inhoudt dat er zo'n 130 avonden per jaar bestaan hoofdzakelijk uit stedentrips naar onder andere Berlijn
wordt vergaderd met VVE’s, ben ik voorlopig niet van plan om en Barcelona, maar ook wordt de caravan regelmatig achter de
te stoppen", sluit hij dit 'zakelijke' gedeelte af.
auto bevestigd om lekker naar Spanje en Frankrijk te reizen. Van
Dijk vindt Zandvoort een leuke plaats om te wonen, maar is
Door zijn huwelijk in 1996 met Milous kwam Kees in 1996 in wel van mening dat men op zijn tellen moet passen. "Er is veel
Zandvoort wonen. 2,5 jaar later kreeg hij darmkanker, maar ge- leegstand in het centrum, er wordt eindeloos gepraat over de
lukkig herstelde hij volledig. Tijdens deze revalidatieperiode Middenboulevard en zowel het Gasthuisplein als momenteel
ontmoette hij in Het Wapen van Zandvoort Jaap Kroon, die hem het LDC zien er niet uit". Uit deze woorden blijkt de betrokkenonder meer vertelde dat de voetbalclub Zandvoortmeeuwen heid van deze nog 'jonge' dorpsgenoot…

Cliënte wint diamanten ring
Marieke Bos uit Zandvoort ontving vorige week uit han-

den van Cora Klijn, eigenaresse van Boudoir aan de Ach-

terweg, een op maat gemaakte gouden ring met diamant.
Dit was het resultaat van de landelijke actie voor het door
NEM Products uit Amerika geïntroduceerde SilkPeel Spa.
Dit apparaat neemt het bovenste laagje dode huidcellen
weg en verwijdert met behulp

van de diamanttip op het
handstuk onder vacuümdruk
kleine onzuiverheden.

Afgelopen zaterdag opende de Zandvoortse Reddingsbrigade haar deuren voor geïnteresseerden. Van 10.00 tot

Kees van Dijk
Hoewel de dorpsgenoot van deze week pas sinds 1996 in

Open dag ZRB met zon en
wat regen goed bezocht

Door het trekken van lootjes kwam Marieke Bos (r) als winnares uit
de bus, waarmee zij zeer verheugd was

Boulevard Barnaart open en waren de vrijwillige strandwachten aanwezig om uitleg te geven over het materiaal
en de diverse opleidingen. Ook werd er regelmatig met het
strandvoertuig een ritje over het strand gemaakt.

Een dreigend wolkendek boven reddingspost Piet Oud

Vooral in de ochtenduren
werkte het weer niet echt
mee maar in de loop van de
middag brak de zon goed
door en was het heerlijk
toeven op het terrein van de
reddingspost Piet Oud. Een
goed ingewerkt team van
vrijwilligers en leden van de
ZRB ontvingen gastvrij alle
belangstellenden. Uiteraard
voor een rondleiding in en
rond de reddingspost, maar
ook werd de gasten een
spannende rit op het strand
aangeboden waarvan velen
met veel plezier gebruikmaakten.
De twee reddingsposten,
‘Piet Oud’ in noord en ‘Ernst
Brokmeijer’ in zuid, zijn de
uitvalsbasis voor de strandbewaking gedurende het
zomerseizoen. Vanaf de
posten wordt het strand in
de gaten gehouden, wordt
de communicatie met de patrouillerende eenheden onderhouden en worden acties
en inzetten gecoördineerd.
Daarnaast hebben de posten een EHBO ruimte met
alle benodigde spullen om
strandbezoekers met kleine
verwondingen, insectenbeten e.d. te kunnen helpen.

Strandopleiding jeugd

Doel was ook om nieuwe
jonge aanstaande strandwachten te interesseren
voor de werkzaamheden in
en om de reddingspost en
nieuwe kandidaten (vanaf
12 jaar) in te schrijven voor
de komende strandwachtcursussen. De jeugdleden
leren tijdens de strandopleiding alle belangrijke
aspecten van het werk als
strandwacht. Ze leren meer
over de Nederlandse kustlijn,
over de gevaren voor zwemmers, het getij en bewaking
op het strand. Ook hoe je
een drenkeling uit de zee
redt, vervoert en in veiligheid brengt. En meelopen op
de reddingspost. Een drietal
interessante opleidingen
zijn beschikbaar. Er kan voor
maar liefst drie brevetten
examen worden gedaan.
De open dag van de ZRB zal
ongetwijfeld weer nieuwe
belangstellende jongelui
opleveren die een opleiding
als strandwacht wel zien zitten. Zij zijn in ieder geval van
harte welkom binnen het
hechte vrijwilligersteam van
de Zandvoortse strandwachten en reddingswerkers.
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Donderdag en
zaterdag regent het
Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:
Woensdag 9:30 - 10:30		 5 oktober – 14 december

Creatief met foto’s op de computer. vanaf 9 jaar.
8 september – 13 oktober

Kinderworkshop Taarten versieren, vanaf 8 jaar.
Vrijdag 12:30 – 15:30

21 oktober (Herfstvakantie)

Volwassenen bewegen:
Struinen in de Duinen.
beleef de duinen terwijl we samen wandelen.

Woensdag 10:00 – 11:30

14 september – 12 oktober

Improvisatie toneel, Theatersport.
Donderdag 20:00 – 22:00

29 september- 22 december

YogActief.
Dinsdag 20:00 – 21:30

13 september – 29 november

Hatha Yoga.
Vrijdag 11:00 – 12:00

16 september – 16 december

Houding en Conditie op muziek 55 plus.
Donderdag 14:30 -15:30

22 september – 15 december

Creatief:
Taarten versieren, een workshop.
Zaterdag 12:30 – 15:30
Woensdag 19:00 – 22:00

8 oktober
12 oktober

Kunstgeschiedenis, van impressionisme naar Van Gogh.
Donderdag 10:00 – 12:00

27 oktober – 3 november

Lezing over de betekenis en werking van de kleuren.
Dinsdag 20:00 – 22:00
Vrijdag 9:30 – 11:30

27 september
30 september 		

Aquarelleren
Dinsdag 9:30 – 12:00

20 september – 13 december

Open Atelier
Dinsdag 13:00 – 15:30

lemaal op z’n retour te zijn en deze raakt nog verder in
het slop na vandaag. Woensdag was nog even een leuke

Peuters in Beweging. vanaf 2 jaar.

Donderdag 15:30 – 16:45

De zomer die zowat begon in mei, april zelfs, lijkt he-

tussendag met wat zon en een temperatuur tot ruim 20

graden in onze omgeving. Donderdag regent het enige
tijd flink door en kan er al een volle emmer water (10 mil-

limeter) per vierkante meter worden uitgestort boven de
Zandvoortse gebieden.

Ook rond zaterdag kan het
weer flink nat zijn in ZuidKennemerland. De droogte
wordt hiermee in ieder
geval flink verlicht en de
landbouw kan steeds tevredener zijn met al dat
water. Nederland komt in
een gebied te liggen met de
straalstroom bijna pal boven
onze hoofden. Deze krachtige windbundel op ongeveer
tien kilometer hoogte zorgt
ervoor dat depressies en
randstoringen regelmatig
tot onze zuidelijke oorden
kunnen doordringen. Deze
waterdragers krijgen we
waarschijnlijk ook een groot
deel van de volgende week
nog regelmatig op bezoek.
In het algemeen blijft het
aan de koele kant en vanaf
vandaag ligt de middagtemperatuur rond 17-18 graden.
De wind zit vrijwel steeds
in de zuidwesthoek. Op een
enkele leuke tussendag met
wat meer zon kan het best
eens een keer 20 graden
worden in onze omgeving.

Deze junimaand is op weg
een hele normale Hollandse
zomermaand te worden en
vroeger ( jaren zeventig/
tachtig) was dit het standaardweer voor de zomer.
Zicht op een flinke weersverbetering is nog niet direct zichtbaar in de diverse
weermodellen, maar eind
volgende week lijkt het wel
iets te zullen verbeteren. De
weerkaarten ogen wat minder onrustig dan.
Het zou te prematuur zijn
om nu al te zeggen dat het
niets meer wordt met de
zomer van 2011. We hebben
tenslotte nog een week of
tien met zomer(weer) te
gaan.
Misschien zijn er over een
week wel indicaties voor een
op handen zijnde warmte
golf begin juli?
Meer weerinfo - en uitleg is
er via de weerprimeurlijn
0900-1234554.
weerman Marc Putto

20 september – 13 december

Boetseren en Beeldhouwen.

Do.

Maandag of Donderdag 19:30 – 22:00
26 september – 22 december

Vr.

Za.

Zo.

Glas in Lood.
Woensdag 19:30 – 22:00

26 oktober – 14 december

Klussen met Fred in en om het huis,
speciaal voor senioren (ook vrouwen).

Vrijdag 13:30 – 15:00

23 september – 16 december.

Office 2007 voor ZZPers.
Woensdag 20:00 – 22:00

24 oktober – 28 november

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023. 57.40.330
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Weer
Temperatuur
Max

19

18

16

17

Min

14

11

11

11

Zon

30%

65%

40%

65%

Neerslag

100%

30%

95%

80%

Wind

zw. 4

zw. 4-5

zw. 5

wzw. 5
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Column

Promotiedag Ariane Inden
Het is een warm onthaal als ik binnenstap bij schoonheids-

instituut De Salon van Laura Bluijs in de Bilderdijkstraat. Persoonlijke aandacht en kwaliteit zijn begrippen die hoog in het

vaandel staan in haar werkwijze. Deze jonge onderneemster
heeft twee keer per jaar een promotiedag van het product Ariane Inden, één van de cosmeticamerken waar zij in haar salon
mee werkt. Woensdag 8 juni 2011 was zo een dag.
door Mandy Schoorl

Er zijn twee medewerksters van het cosmeticahuis aanwezig die deskundig en met de meest vriendelijke flair
doeltreffend uitleg geven over de werking van de actieve
bestanddelen in de crèmes en advies geven over het gebruik
van make-up. Een promotiedag dient ervoor om mensen de
gelegenheid te geven kennis te maken met de producten.
En om te laten zien dat je in een heel korte periode, alleen
al door gebruik van een reiniging, een scrub en een masker
(de basisingrediënten van Ariane Inden), de huid meteen
op een hoger niveau kunt brengen. Beautymanager Tonke
geeft uitleg hoe een huidmeting gedaan kan worden door
met een huidanalyse apparaat zachtjes over je jukbeenderen te wrijven, waarmee binnen 30 seconden het vocht- en
vetgehalte van je gezicht gemeten wordt.
Het merk onderscheidt zich van anderen door zeer milieubewust te werk te gaan, wat betekent dat verpakkingen
recyclebaar zijn, natuurlijke ingrediënten bevatten en de
middelen niet op dieren zijn getest. In een skin schedule
(huidrapport) die je na de test meekrijgt, staat precies omschreven welke producten jouw huidconditie nodig heeft.
De amandel reinigingsolie masserend opbrengen werkt

IS
PICTURE TH

Voorlichti
n

g bij scho

onheidsin

stituut D

e Salon

bijvoorbeeld ontspannend, reinigt grondig en houdt de huid
soepel. Het oogmasker werkt verstevigend, is vochtafwerend
en helpt donkere kringen tegen te gaan. De scrub met jojobawax is uniek en voelt verkwikkend. Het geheim zit hem in de
ronde korrels die niet oplossen, waardoor er geen beschadigingen kunnen optreden. Hierdoor dus ook zeer geschikt voor
de dunne coupereuze huid. Het hemelse fruitcomplex serum
bestaat uit 2% fruitzuur en stimuleert de celdeling waarbij de
focus ligt op vochtverzorging en het tegengaan van fijne lijntjes (ook tegen pigmentatievlekken, grove poriën en littekens,
waardoor zeer geschikt voor mannen). Een hydraterend masker
brengt een verlaagd vochtgehalte op pijl en de dagverzorgende
crème maakt de huid voelbaar zachter. Er bestaat een platina
serie voor de rijpere huid, wat als het neusje van de zalm gezien
mag worden. Kijk voor alle aanbod op www.arianeinden.nl
Veel mensen weten Laura al te vinden, maar voor diegenen die
nog geen kennis hebben gemaakt en interesse hebben in een
gratis huidmeting, een gratis make-up advies wensen of een
behandeling willen ervaren, google dan op www.desalonzandvoort.nl of wandel bij haar binnen.

tekst & foto: Mandy Schoorl

WPP

Als fervent fotoliefhebsters hadden we zin in een dagje
World Press Photo 2011 in Amsterdam. Maar bij aankomst
constateer ik al vrij snel dat een bezoek aan de tentoonstelling eigenlijk steeds moeilijker wordt. Moeilijker in emoties
en acceptatie, omdat de verhalen achter de foto’s de overhand nemen.
De foto’s over sportprestaties doen bijna niets met me omdat ik de Chinese platformmedewerker nog op mijn netvlies
heb staan die tevergeefs zijn collega uit de oliezee heeft
kunnen redden. De man staat met trillende lippen en gesloten ogen op de foto, strak in militair met speldjes behangen
groen stoffen legerpak, terwijl twee tranen op zijn gezicht
de niet gelukte reddingsoperatie zichtbaar doen herbeleven.
Als ik verder loop, is het alsof ik een uitvergrote fotonieuwsuitzending binnen wandel. Beelden van overstromingen,
moorden en onhygiënische abortussen vinden mijn zicht. Of
de lijkengooier op de foto die net een lijk op een stapel andere lijken gooit in het lijkenhuis van een ziekenhuis in Portau-Prince, na de aardbeving in Haïti. Ik kijk erna en denk:
dit is niet realistisch, een gelikt fotoscript voor de nieuwste
horrorfilm misschien! Maar het is gruwelijke waarheid.
Zestig gevangenen die in een cel van 25 m2, als sardientjes
in een blik, op de grond liggen, met slechts één emmer als
toilet naast zich. En de inmiddels beroemde foto (winnaar)
van de 18-jarige Bibi Aisha die opzettelijk werd verminkt,
haar oren en neus werden afgesneden, omdat ze was weggelopen uit haar echtelijke woning in de Afghaanse provincie Oeroezgan.
Is het zo erg geworden, dat alleen rampscenario’s ons nog
bijblijven? Dat praten over en kijken naar klein geluk als
saai wordt gezien? Ik mag het niet hopen. Want ik raak nog
altijd vertederd als ik tijdens een zwoele avondwandeling
huppende konijntjes op het zachte mos zie springen. Voor
deze mensen hoop ik dat zij ook ooit nog zo’n gevoel kunnen en mogen ervaren.

Get Out!

Zaterdag 18 juni
Op vijf verschillende podia zullen er live optredens plaatsvinden
tijdens het Midzomernacht festival. Hierbij worden de bekende
plekken in ons centrum in gebruik genomen. Toegang is uiteraard
gratis en voor meer informatie kan je terecht op www.muziekfestivalzandvoort.nl.
250 Fietsers hebben zich ingeschreven voor Spinning on the Beach
2011 bij strandpaviljoen Club Nautique. Om 13.00 uur start de 4 uur
durende spinning marathon met hopelijk veel opbrengsten voor het
goede doel, dit jaar zijn dat de CliniClowns.
Zondag 26 juni
Op Circuit Park Zandvoort wordt het voor de Italiaanse autoliefhebber
weer genieten geblazen tijdens Italia a Zandvoort. Heel het circuit en
het dorp zal in het teken staan van de mooiste bolides en voor slechts
€ 15 kan je bij alle races en demo's aanwezig zijn.

H e t w a r m e o p p e r v la k v a n d e t a fe l, d e z o n d ie s c h it t e r t (t u s s e n e n k e le b u it je s d o o r )
e n d e v o g e lt je s d ie fl u it e n in d e t u in . D e le n t e e in d ig t o p 2 1 ju n i.
G iz z m o is k la a r v o o r d e z o m e r. Ik o o k .

Zaterdag 2 en zondag 3 juli
Kom op beide dagen naar Beachclub Riche voor een weekend feesten
op diepe en harde beats van trance en andere dancemuziek. Op het
Luminosity Beach Festival zijn meerdere area's ingericht voor verschillende stijlen waarbij meer dan 30 verschillende DJ's, nationaal
en internationaal, hun draaikunsten zullen tonen. Kaarten zijn via Free
Record Shop te krijgen en kosten € 59 voor beide dagen.
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Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bekendmaking

Op 23 juni 2011 om 17:00 uur vindt in het kantoor van BSGR,
Lammenschansweg 144, 2321 JX te Leiden, een openbare vergadering
plaats van het Algemeen Bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
De vergadering vindt plaats in de vergaderruimte op de eerste etage van
het kantoor van BSGR.
Agenda
• Begroting 2012
• Leidraad Invordering 2011

www.bsgr.nl

Stukken kunt u raadplegen op
de website BSGR (www.bsgr.nl)

frontoffice@bsgr.nl

tel. 071 - 525 62 00

Boudewijn’s Visservice
SINDS 1951

Ze zijn er weer!!

HOLLANDSE NIEUWE
En op zaterdag 18 & zondag 19 juni ouderwets haring happen
aan een oud hollandse haringkar (Vers van het mes garantie)
Dit samen met een glaasje Corenwijn.
U vindt ons op de boulevard nabij Holland Casino
en op het strand (zuid) van Zandvoort.
Tel: 06-21859577

Bekendmaking

www.visschotels.com • www.boudewijnsvisservice.nl

Nieuwe Rijnlandse Legesverordening
De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 1 juni 2011 een nieuwe
legesverordening vastgesteld. Deze treedt op 1 juli 2011 in werking. De vorige legesverordening
dateerde uit 2005 en sloot niet goed meer aan bij de praktijk. Verder is eind 2009 de Waterwet van
kracht geworden met de daarin opgenomen watervergunning.
In de nieuwe legesverordening is uitdrukkelijk gekozen voor vereenvoudiging. Zo hoeft vanaf
1 juli 2011 geen leges meer te worden betaald voor het verstrekken van afschriften van o.a. rapporten
en bestuursstukken. Ook zijn de leges afgeschaft voor aanvragen van watervergunningen voor kleine,
eenvoudige werken. Dit leidt tot een lastenverlichting voor met name particulieren. Tot slot zijn de
leges komen te vervallen voor de advertentiekosten van verleende vergunningen. Ook dat levert een
kostenbesparing voor de vergunningaanvrager op.
De nieuwe legesverordening kent uitsluitend nog leges voor aanvragen van watervergunningen voor
grote en/of complexe werken. Daarbij kan worden gedacht aan grote grondwateronttrekkingen, grote
uitbreidingsplannen, reconstructie van waterkeringen, werken met hoge bouw- en/of aanlegkosten in
de kern- en beschermingszone van waterkeringen en grote infrastructurele werken.

Tuincentrum

Groots assortiment
zomerplanten
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

De tekst van de Legesverordening Rijnland 2011 ligt vanaf vandaag gedurende 12 weken ter inzage
op het kantoor van het hoogheemraadschap, Archimedesweg 1 in Leiden.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net www.rijnland.net.
Leiden, 15 juni 2011

Droge voeten, schoon water

Heeft u al uw ZandvoortPas 2011 aangevraagd?
Vul de bon in op pagina 12
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De organisatie van Zing in Zandvoort dankt alle
deelnemers en sponsors voor hun inspanning en
creativiteit bij de veranderende weersomstandigheden.
The Beach Pop Singers, Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble,
Music All In, Voor Anker, Zandvoorts Mannenkoor,
Zandvoorts Vrouwenkoor, Café Alex, NOP productions,
Rob Spruyt, Rudolf Kreuger, Burgemeester Niek Meijer,
Klaas Koper, Gemeente Zandvoort, de Zandvoortse Courant,
Sheila’s broodjes en Holland Casino

Tot volgend jaar!!!

Zandvoortse Courant • nummer 24 • 16 juni 2011

ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Kostverlorenpark is uniek natuurgebied
35 vakantiebunkers tussen honderden planten

De IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie is een

landelijke organisatie die mensen lokaal betrekt bij en bewust maakt van natuur, milieu en landschap. Er zijn liefst

174 afdelingen met in totaal 20.000 leden. Op donderdag 9 juni organiseerde de IVN Zuid-Kennemerland een

wandeling door Zeedorpenlandschap Kostverlorenpark.
Gratis! Waar vind je dat nog anno 2011?

IVN-gids Meins van der Wal praat met passie over alles wat groeit en bloeit

Zo’n 30 mensen stonden
om 7 uur ’s avonds klaar bij
de ingang naast de Quarles
van Uffordlaan 1. Het was
een prachtige, zonovergoten
avond, ideaal voor een natuurwandeling. Gids Meins
van der Wal heette iedereen
welkom en vroeg de groep
zich in drieën te splitsen,
zodat elk van de drie gidsen
een overzichtelijke groep onder zijn of haar hoede kon
nemen. Ik sloot me bij haar
aan, want ik dacht: als zij nu
al het voortouw neemt, zal ze
onderweg ook wel het meeste te vertellen hebben. Het
Kostverlorenpark, vernoemd
naar boerderij Kostverloren
die er oorspronkelijk stond,
is vooral bekend vanwege de
35 bunkers die er verspreid
liggen en die tegenwoordig
als vakantiehuisjes gebruikt
worden. Het gebied is 10 hectare groot en wordt begrensd
door de spoorlijn in het noorden, de Kennemer Golfclub in
het oosten en de bebouwde
kom van Zandvoort. Voor de
oorlog was het eigendom van
Jonkheer Quarles van Ufford,
maar tijdens de bezetting
eigenden de Duitsers zich
het toe als onderdeel van
de Atlantikwall, de verdedigingslinie tegen een moge-

lijke aanval vanuit Engeland.
Er werden bunkertjes gebouwd als onderkomens
voor de manschappen, met
één grotere voor de officieren, wat bunkerstallen en
een manege voor de paarden.
Dat is er allemaal nog. De vakantiegangers in de bunkers
zijn verzot op de schitterende
ligging middenin de natuur.
Tijdens onze wandeling staat
er één in een soort buitenkeuken een potje te koken.
‘Kijk, een wilde bunkerbewoner,’ grapt hij als hij ons voorbij ziet komen met camera’s
en verrekijkers.

Rucola

Uit de verhalen van Meins
blijkt dat de bewoners de ingrediënten voor hun maaltijd
zo uit het wild kunnen plukken. Er groeit rucola, je kunt
thee trekken van de vlier
en de brandnetels, en van
de vlierbessen maak je een
heerlijke jam, net als van de
rozebottels, er groeien wilde
penen en liggende asperges
en de uitstekend eetbare
wijngaardslakken zijn er ook
volop. Toch raadt zij, en ik ben
het van harte met haar eens,
de natuur hier in stand te
houden en onze boodschappen gewoon bij de super-

markt te doen. De natuur van
het Kostverlorenpark is uniek.
Normaal komen in de duinen
zo’n 75 plantensoorten per
vierkante kilometer voor, hier
zijn dat er 200. Meins van der
Wal lijkt ze allemaal te kennen, want onderweg laat ze
ons zien (ze heeft zelfs een
loep mee), maar ook voelen
en ruiken wat er allemaal
groeit en bloeit. Dat is teveel
om op te noemen, maar om
er eens twee bijzondere uit
te pikken: stinkende gouwe
is een plantje met gele bloemetjes met geel melksap dat
helpt tegen wratten. Mieren
zijn gek op de olieachtige
substantie die om de zaden
heen zit. Vandaar dat ze met
de zaadjes op de loop gaan,
waardoor deze verspreid
worden en de plant zich kan
voortplanten. Een andere is
het torenkruid, dat eigenlijk
alleen in Zuid-Limburg voorkomt. Meins is dolenthousiast dat ze er tijdens onze excursie een torenkruidplantje
tegenkomt, want ze zijn zeldzaam hier. Algemeen wordt
aangenomen dat de zaadjes
met de trein die vroeger vanuit Limburg naar Zandvoort
reed zijn meegereisd. In
Zandvoort werden de treinen
schoongespoten, et voila!

Look zonder look

Meins vertelt maar door, over
tuinplanten als mahonie en
seringen, die hier in het wild
groeien, over de aangeplante dennen, over het zoutbe-

stendige zandhaver dat het
duinzand vasthoudt, over de
salomonszegel met zijn giftige bessen (afblijven dus!),
over ballote, een brandnetelsoort die niet brandt, en over
look zonder look. Het mooiste
vind ik de synergie tussen de
kardinaalsmuts en de stippelmot. Dat vlindertje legt eitjes
tegen de bast van de kardinaalsmuts, de larven eten de
plant volledig kaal en door de
draden die de rupsen spinnen
maakt deze kale plant een
spookachtige indruk. Maar
als dit proces achter de rug is
en de kardinaalsmuts morsdood lijkt te zijn, groeien er
toch weer nieuwe, frisgroene
blaadjes aan. Dat gebeurt as
we speak, zoals altijd als de
lente overgaat in de zomer.
Er is ooit sprake van geweest
dat er een villawijk neergezet
zou worden in dit unieke gebied, waar trouwens ook het
hoogste duin van Zandvoort
zich bevindt, 17 meter boven
NAP. Als door een wonder is
dat niet doorgegaan, maar laten we alsjeblieft waakzaam
blijven. Er is in 2009 een 15-jarenplan ingegaan onder de
vlag van de natuurbescherming, waarbij er 56 bomen
gekapt zullen worden zodat
de pioniersplanten, de oorspronkelijke ‘bewoners’ van
dit duingebied, zich kunnen
ontwikkelen. Ik vind het allemaal best, alles wat groeit en
bloeit mag zich hier ontwikkelen, als het maar natuur is,
en geen projecten.

Een van de 35 vakantiebunkertjes in het Kostverlorenpark

ONDERTUSSEN IN….
Nieuws uit onze
zuster-kustplaatsen
De gemeente Bergen, de politie, het openbaar ministerie en de horeca hebben een convenant Veilig Uitgaan in
Bergen ondertekend. Daarmee sluit Bergen zich aan bij
een reeks Noordhollandse gemeenten die het uitgaansgeweld wil tegengaan. +++ Het scheelde weinig of de
bibliotheek van Callantsoog was geheel verdwenen.
Maar nu het pand verkocht is aan Albert Heijn, en er
in deze supermarkt een zogenaamde ‘plug-in’- bibliotheek wordt gevestigd hebben leeslustige Callantsogers
toch wat. Een plug-in bieb voorziet in een inleverpunt,
afgesloten boekenkasten die te openen zijn met een
leenpas, kluisjes waarin gereserveerde boeken, cd’s en
dvd’s af te halen zijn en apparatuur om online naar
leenmaterialen te kunnen zoeken. +++ De Nederlandse
Federatie van Naturisten (NFN) heeft in Cadzand gepoogd uitbreiding van het naaktstrand te bewerkstelligen. De gemeente gaat er niet in mee en is niet gevoelig voor het argument dat er door de toenemende
populariteit van naaktrecreatie capaciteitsproblemen
zijn ontstaan. Ik probeer me dat dan te visualiseren:
capaciteitsproblemen op een naaktstrand… +++ Een
passage uit een ingezonden brief in de Hoekse Krant
van Hoek van Holland: “Ik ben me afgelopen week herhaaldelijk steeds weer rot geschrokken toen ik zag dat
de rozenstruiken langs de Harwichweg weggehaald
waren. Wegens bezuinigingen. Ik snap het niet meer
geloof ik. Kennelijk moet er in ons dorp altijd wel een
bestuur zijn dat de entreewegen drastisch wil veranderen. Vroeger hadden we op de Harwichweg een schitterende overkapping van bomen. Dat zou te gevaarlijk
zijn, dus kappen die hap.” +++ En in de Castricummer,
het weekblad van Castricum, windt een inwoner zich
op over de vercommercialisering van het strand, vol
zinsnedes als ‘Er wordt steeds meer om zeep geholpen’
en ‘Argeloze bezoekers vragen zich af wat er toch met
Castricum aan Zee is gebeurd?’ Gedeelde smart is halve
smart, mede-Zandvoorters. +++ Nog even terug naar
Cadzand-Bad: de strandpaviljoenhouders daar zijn boos
omdat de gemeente Sluis, waaronder Cadzand valt, de
komst van nieuwe strandpaviljoens mogelijk wil maken.
"Wie nu een paviljoen wil beginnen, moet er één overnemen. Die heeft dus niet dezelfde mogelijkheden als
iemand die voor zeven, acht ton een nieuw gebouw kan
neerzetten. Straks krijgen drie ondernemers die kans
wel. Dat is oneerlijk." De paviljoenhouders begrijpen ook
niet dat ze geen vergunning krijgen voor 25 jaar in plaats
van de huidige 5. "Daardoor kunnen we afschrijvings
kosten over een langere periode uitspreiden, waardoor
er meer geld overblijft om te investeren. Daarmee
kunnen we bijdragen aan de kwaliteitsslag die de
gemeente zo graag wil maken." De paviljoenhouders
hebben hun laatste hoop gevestigd op de gemeenteraad. Die beslist op 23 juni over de strandnota.
+++ Tot zover, zand erover!
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
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Gemeentelijke publicatie week 24 - 2011
Te huur aangeboden
Atelierruimte

Door de gemeente Zandvoort wordt in de “voormalige Maria
school” aan de Koninginneweg 1 te Zandvoort per 1 juli 2011
te huur aangeboden een atelierruimte van circa 45 m2, zijnde
een voormalig klaslokaal. De “voormalige Mariaschool” wordt
volledig verhuurd aan Zandvoortse beeldend kunstenaars.
De maandelijkse huur bedraagt voor het jaar 2011 € 196,83
incl. gas, water, licht. In de jaren 2012, 2013 en 2014 zal de
huur, naast de indexering, verhoogd worden met een extra
bedrag van: €43,86 per maand (per 1 januari 2012), € 43,86
per maand (per 1 januari 2013) en € 43,86 per maand (per 1
januari 2014).
De selectie zal plaatsvinden aan de hand van de volgende
criteria:
1. woonachtig in Zandvoort (geregistreerd in GBA)
2. aantoonbare financiële draagkracht om huursom maande
lijks te voldoen
3. aantoonbare culturele band met Zandvoort
4. aantoonbare vaardigheid in de beeldende kunst
5. datum van aanmelding
De tekst van de huurovereenkomst is in te zien bij de balie van
het gemeentehuis.
Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 30 juni 2011 schriftelijk
melden bij de Gemeente Zandvoort, College van B&W, Postbus 2,
2040 AA te Zandvoort.

Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 23 en
de verdere in week 23 door het college genomen besluiten
zijn in week 24 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Planschadeprocedureverordening 2011 ligt ter inzage

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) met een bijbehorend web
van wet en regelgeving in werking getreden. De Wro en het
Bro brengen onder andere wijzigingen van planschadewet
geving met zich mee, die voornamelijk toezien op het creëren
van uniformiteit bij de afhandeling van planschadeverzoeken
en het terugbrengen van het aantal planschadeclaims en de
hoogte van de planschadevergoedingen. Een belangrijke wij
ziging ten opzichte van de oude wetgeving is dat de wet niet
meer spreekt van een planschadevergoeding maar van een
tegemoetkoming in planschade. Dit betekent dat, indien er
sprake is van planschade, de volledige schade niet meer wordt
vergoed maar een percentage daarvan.
Een andere belangrijke wijziging betreft het drempelbedrag
dat de gemeente kan vragen voor het indienen van een aan
vraag voor planschadevergoeding. De gemeente Zandvoort
laat voorafgaand aan het verlenen van bouwvergunningen
voor grotere projecten, onderzoeken in hoeverre er risico be
staat op planschade. Ook bij voorbereiding van bestemmings
plannen in het kader van de economische haalbaarheid wordt
dit onderzocht. Zo mogelijk worden bouwplannen of bestem
mingsplannen aangepast teneinde planschade te vermijden.

Nu de gemeente door deze planschaderisicoanalyses het risico
op planschade tot een minimum beperkt en in vele gevallen
voorkomt om burgers geen schade te laten lijden van ontwik
kelingen en omdat de gemeente daarvoor kosten maakt, is
besloten het drempelbedrag te verhogen van € 300, tot
€ 500, per aanvraag.
De verordening treedt in werking op 20 juni 2011.
De Planschadeprocedureverordening 2005 wordt ingetrokken.
De Planschadeprocedureverordening 2011 ligt voor een ieder
vanaf 20 juni 2011 gedurende zes weken tijdens openingstijden
ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 juni en woensdag
22 juni.

Dinsdag 21 juni 20.00 uur: Informatie

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
3. Programmajaarverslag 2010 inclusief jaarrekening
4. Voorjaarsnota 2011
5. Voortgangsbewaking
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.

Woensdag 22 juni 20.00 uur: Debat

Zie voor de onderwerpen Informatie, onder 3 en 4. Er zijn geen
extra agendapunten.

Woensdag 22 juni 20.00 uur: Besluitvorming

Zie voor de onderwerpen onder Informatie, onder 3 en 4. Extra
agendapunten zijn:
5. Lijst ingekomen post
6. Verslag Gemeenteraadbesluitvorming 25 mei 2011
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”. De bij
eenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks
uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).

iedere maand. Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare
bijeenkomst bij te wonen.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 21 juni wordt de papiercontainer opgehaald in de maandag,
donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 23 juni in de dinsdag
huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
Zandvoort:

 Zeestraat 26, vervangen bestaand kozijn, ingekomen 06 juni
2011, 2011VV095.
 P.N.Quarles van Uffordlaan 27, maken uitbouw, ingekomen
08 juni 2011, 2011VV096
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.

Kennisgeving ontwerp beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Voor: brandveilig gebruik en afwijkend planologisch gebruik
voor het gebruik als pension voor 15 personen.
Locatie: Dr.Schaepmanstraat 3 te Zandvoort (aanvraagnum
mer 2011VV036).
Type: integraal
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk
ken liggen met ingang van 17 juni 2011 gedurende zes weken
ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De aanvraag, de
ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien
elke werkdag van 17 juni 2011 tot/met 29 juli 2011.

Ronde Tafelbijeenkomst

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan
ons college en worden verzonden aan het college van Burge
meester en wethouders van de gemeente Zandvoort. Wij maken
u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschik
king kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Dinsdag 21 juni 20.00 uur: geen Ronde Tafel.

Verzonden besluiten

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Omgevingsvergunning
Zandvoort:

Op 20 juni vergadert de Wmoraad over welzijnszaken die
van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de
Wmoraad worden gehouden op de tweede maandag van

 Spoorbuurtstraat 15b en 15c, slopen van twee loodsen, ver
zonden 08 juni 2011, 2011VV070.
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Verdagingsbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van
de volgende omgevingsvergunning met zes weken verlengd:
 Boulevard Paulus Loot 101, vernieuwen en veranderen van de
ramen in de voor en zijgevel, 2011VV076.
 Boulevard Barnaart, plaatsen dubbele draaipoorten voor de
parkeerplaats, draaipoort bevindt zich nabij perceel Zeeweg
98, 2011VV079.
 Kerkplein 1a, verlengen erfafscheiding, 2011VV081.

Gehandicaptenparkeren

Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort besloten tot: Het opheffen van
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats en het in
trekken van het verkeersbesluit aan de Sara Roosstraat/P. de
Blockstraat.

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 09.00 en 11.00 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.

autosport
Pinksterweekend brengt eerste zege Certainty team
Voor het oog van 18.500 toeschouwers bezorgde Niels
Langeveld de eerste zege voor het Zandvoortse Certainty
team van Dillon Koster, afgelopen weekend op Circuit Park
Zandvoort. Langeveld was eerder op pinkstermaandag
minder gelukkig in de Dutch Renault Clio Cup.

Verschuur en de geroutineerde Christiaan Frankenhout
die achter Langeveld beslag
legde op de tweede plaats in
de tweede race.

Dutch GT4

Niels Langeveld rijdt naar de eerste zege voor het Zandvoortse
Certainty team | Foto: Chris Schotanus

"Voor de eerste race liet ik
droogweerbanden eronder
zetten, omdat ik het idee
had dat de baan wel droger
zou worden. Dat gebeurde
echter pas vijf minuten na
de wedstrijd. Het was mijn
eigen beslissing en als het
goed uitpakt ben je de held
van de dag”, aldus Langeveld.
Dat gebeurde echter niet.
Door de regel van de omgekeerde startvolgorde voor de
eerste acht dacht hij met die

keus een slag te slaan in het
kampioenschap. Die opzet
mislukte, waardoor de winst
uiteindelijk naar Sebastiaan
Bleekemolen ging. In de tweede race had Langeveld wel
regenbanden er onder zitten.
“Alleen had ik nog niet eerder
met de auto in de regen gereden. Dus ik had totaal geen
referentiepunt”, zei hij. Toch
reed de nieuweling een sterke
tweede race en versloeg daarin klassementsleidster Sheila

In het HTC Dutch GT4 Cham
pionship zegevierden Phil
Bastiaans, Duncan Huisman
en Simon Knap. Bastiaans
reed op zaterdag met samengeknepen billen naar de winst
in de eerste race. De Limburger
vertrok met nat weer banden,
maar zag dit voordeel als
sneeuw voor de zon verdwijnen in de laatste fase van de
wedstrijd. Uiteindelijk won
Bastiaans met kokende banden op een opgedroogde baan
de eerste race. Huisman was
in de tweede race de beste
van het veld en in de hoofdrace ging Simon Knap met de
winst aan de haal. In deze race
maakte Alex van ’t Hoff in de
Chevrolet Camaro een enorme
klapper. Bij het uitkomen van
het Scheivlak brak de wagen
uit en sloeg met een klap de
bandenstapel in. De Camaro

zwiepte terug en rolde daarbij nog eens een paar keer, om
vervolgens op het dak even
verderop tot stilstand te komen. Hij kon gelukkig op eigen
kracht uit het wrak komen.
Voor Peter Schreurs en Bart
van Os was het een goed pinksterweekend in de Formido
Swift Cup. De beide jongelingen wonnen een race, waarbij in de eerste race Schreurs
won en van Os als tweede
aan kwam, terwijl in de tweede race Van Os wel Schreurs
te slim af was. Glenn Coronel
en Sven Snoeks legden beslag op de derde plaatsen in
respectievelijk de eerste en
tweede race.
De Dutch Formula Ford Cham
pionship kende drie races. De
eerste werd gewonnen door
Steijn Schothorst, de tweede
door Michel Florie en de derde
door de Deen Nils Vestergaard.
Aan deze overwinning zat een
Zandvoorts luchtje omdat zijn
wagen geprepareerd werd
door Jan Paul van Dongen.

Een Zandvoorts podiumsucces was er voor Ron Swart die
samen met Marcel van Leen
uit Haarlem tweede werd
achter Jeroen Dik in de lange
race in de Toerwagen Diesel
Cup. In de korte variant op
maandag leek het duo Marco
Roeleveld en Bas Baars de
zege op zak te hebben, alleen
waren de druiven zuur voor
het Volvo-duo toen niet zij

de winnaars waren, maar het
duo Ferdinand Kool en Henry
Zumbrink. Tweede was het
duo Peter van de Kolk en Lev
Friedman gevolgd door Rob
Severs.
Het volgende evenement
op Circuit Park Zandvoort is
Italia à Zandvoort op 26 juni,
gevolgd door het Dutch Power
Pack Festival op 2 en 3 juli.

Winnaars pinksterraces

HTC Dutch GT4 Championship
Race 1: Phil Bastiaans (Porsche 997). Race 2: Duncan Huisman
(BMW M3). Race 3: Knap (BMW M3)
Dutch Renault Clio Cup
Race 1: Sebastiaan Bleekemolen. Race 2: Niels Langeveld
Formido Swift Cup
Race 1: Peter Schreurs. Race 2: Bart van Os
Dutch Formula Ford Championship
Race 1: Steijn Schothorst. Race 2: Michel Florie. Race 3: Nils
Vestergaard
Toerwagen Diesel Cup
Race 1: Jeroen Dik (Volkswagen Golf). Race 2: Kool/Zumbrink,
(BMW 120d)
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triathlon

honkbal

Eerste Zandvoort Triathlon van start
Komende zondag gaat de Zandvoort Circuit triathlon van
start. De afstanden zijn een achtste of een kwart van de
klassieke afstand en er is tevens een mogelijkheid om trio’s

te vormen voor de drie diverse onderdelen. Er zijn tussen
10.30 uur en 13.00 uur drie starts en in totaal worden ruim

650 deelnemers verwacht, die individueel of in trio’s een
achtste of kwart triathlon zullen afleggen.

Voor de kwart triathlon gelden de volgende afstanden:
zwemmen 1.000 meter,
fietsen 40 km en hardlopen
10 km. De afstanden voor
de achtste triathlon zijn:
zwemmen 500 meter, fietsen 20 km en hardlopen 5
km. De start vindt plaats op
het strand ter hoogte van
de rotonde bij het circuit. De
keerboeien liggen 250 meter uit de kust. Het fietsparcours speelt zich volledig af
op het asfalt van Circuit Park
Zandvoort. Het loopparcours
gaat rondom het circuit over
het semi-verharde pad dat
langs de baan ligt. Dit pad
bestaat uit hardzand en gravel, en is deels geasfalteerd.
Net als bij het fietsparcours
zitten er op het loopparcours
een paar pittige klimmetjes.

zaalvoetbal
Zaalvoetbaltoernooi
maandag weer van start
Vanwege de Pinkstervakantie heeft het grote zaalvoetbaltoernooi van Sportcafé Zandvoort even stil gelegen. Vanaf

komende maandag gaan de wedstrijden in de tweede ron-

de weer van start. Na de tweede ronde vindt er een verdere
schifting plaats in een knock-outronde. De finaleavond is
op zaterdag 2 juli aanstaande.

Schot van een ‘Oomstee boy’

Al een groot aantal wedstrijden in die tweede ronde zijn ondertussen afge-

werkt, met goed resultaat
voor Zandvoortse teams.
In poule 2, de top van het

toernooi, hebben zowel
Schoonmaakbedrijf Weber
als de Oomstee Boys zich voor
de volgende ronde, de achtste
finales, geplaatst. Een aantal
andere plaatselijke teams
stan er ook goed voor maar
moeten nog een wedstrijd
spelen. In het onderste schema van het toernooi kan in
poule 5 fysiotherapie De Boer
& Zwart de volgende ronde
niet missen. Het is alleen afwachten of ze eerste dan wel
tweede worden in deze ronde.
Tot woensdag zijn nog wedstrijden van de tweede ronde,
daarna zijn de finale ronden
met het knock-out systeem.
Er zijn vijf wedstrijden per
avond die om 19.15 uur beginnen. De toegang tot de Korver
Sporthal is gratis.

www.sportinzandvoort.nl
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Honkballers naar thuiswinst
De honkballers van ZSC hebben afgelopen zondag op

eigen veld een mooie overwinning geboekt op het eer-

ste team van Schoten. Het eens zo roemruchte Schoten,
ooit twee keer kampioen van Nederland, moest met 14-3
buigen voor hun gastheren.

Pitcher Guus Berkhout was goed op dreef

Direct in de eerste inning
werd duidelijk dat ZSC van
hun tegenstanders niets
hoefden te vrezen. Nadat
Schoten de openingstreffer had gescoord, zorgde
goed slagwerk van de
Zandvoorters en diverse veld-

fouten van de Haarlemmers
ervoor dat de 2e inning inging bij een 5-1 stand. Nadat
pitcher Guus Berkhout in de
2e inning zijn tegenstanders
geen punten liet maken,
konden onze plaatsgenoten
opnieuw 3 punten laten aan-

tekenen. Schoten sprokkelde
gaande de wedstrijd nog 2
punten en Zandvoort kreeg
in de 5e inning, door meer
dan prima slagwerk, er nog
eens 5 mee mede door een
3-honkslag van Marcel Paap.
De eindstand van 14-3 was al
na de eerste helft van de 6e
inning bereikt die dus niet
uitgespeld hoefde te worden.
Cijfers: Guus Berkhout gooide 7x3 slag, 4x4 wijd en hij
kreeg 6 honkslagen tegen.
Zijn veld maakte geen fout.
Beste slagman werd Danny
van Soest (4 uit 4), op de voet
gevolgd door Guus Berkhout
en Marcel Paap (ieder 3 uit 4)
en Dylan Franke (2 uit 4).
Voorlopig is het honkbalteam van ZSC vrij. De eerstkomende wedstrijd wordt
pas gespeeld op zondag 3 juli
op eigen veld tegen Olympia
Haarlem 3. Die wedstrijd begint om 13.00 uur.

golf
11e Zandvoorts Open op De Kennemer
Het bestuur van de Kennemer Golf & Country Club (KG&CC)

nodigt de permanent in Zandvoort wonende golfers uit om
deel te nemen aan het 11e Zandvoorts Open. Deze jaarlijkse
golfwedstrijd vindt plaats op maandag 18 juli aanstaande.
De wedstrijdvorm is 18 holes
Stableford met een shotgun
om 11.00 uur. Op vertoon van
een geldig (2011) handicapbewijs van de NGF, met een

maximale exact handicap
van 31.8, kan van 27 juni tot
en met 1 juli aanstaande een
deelnameformulier worden
afgehaald en ingeleverd bij de

adverteerders

Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Belangengroep hondenbezitters
Bernard Coiffures
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Boudewijn's Visservice

Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Harocamo
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hugoos
Huisartsen Centrum Zandvoort
Kroon Mode

caddymaster van de KG&CC.
De caddiemaster is ook te bereiken via tel. 5718456.
Indien er meer dan 88 aanmeldingen zijn, zal er geloot
worden voor deelname. De ingelote deelnemers krijgen in
de week van 11 juli een bevestiging van deelname en nadere
informatie over de wedstrijd.

La Bonbonnière
La Fontanella
P. van Kleeff
Pluspunt
Radio Stiphout
Sea Optiek
Stichting Classic Concerts
Stichting Muziekfestival
Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vlug Fashion Men's Wear
Wapen van Zandvoort
Zandvoorts Museum

Galerij der kampioenen 2010 - 2011
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Voetbal

Voetbal jongens D1: Bovenste rij vlnr: Bas Romijn, Damian
Voetbal F1: Boven vlnr: Nicky ten Broeke, Chet Jacobs, Joshua

v.d. Bout, Gijs Kok Onderste rij: Tim Steggerda, Jurre Bruijn,
Lafayette Boom, Nigel Draijer, Jarno Visser

Voetbal B1: Jessie Molenaar, Quentin Huisman, Robby

Voetbal F3: Zee Fischer, Rens Paap, Sydney v.d. Broek, Youri
Regeer, Rory Roode, Daan Schmidt, Mees Sebregts, Cas
Vriesema, Job Kreuger. Begeleider René Paap

Voetbal B2: Rick vd Berg, Roy Smits, Jasper v.d. Storm, Julian

Miezenbeek, Jan Beelen, Jamy Madarun, Tarek El Gebaly, Ewout
v. Cruijsen, Rokus Koper, Bas Knotter, Sjors Mans, Akar Jamal.
Begeleiding: Leandra Molenaar, trainer/coach: Carlo Molenaar
en Ronald Proost

Meijer, Darryl Petschi, Yasar Schilpzand, Wesley Spierieus,
Wesley de Graaf, Yobel Gerge Andes, Tim Kerkman, Marco
Kerkman, Derek Poelstra, Daniel Drommel, Sebastiaan vd
Storm, Donny v.d. Horn, Taoufik Belkhrouf
Begeleiding: Irene v.d. Berg, trainer/coach: Gareth Davies

Handbal

Hockey

Molenaar, begeleider Ben Kensen, Lucca Bossink, Tijmen Heino,
trainer Patrick Haak, Rogier Post, Quinten Polman, Boris v.d.
Spek en Kevin Laurier. Onderste rij vlnr: Romano Keur, Dylan
Braamzeel, Naoufal Belaini, Max Hittinger, Mick Vink, Benjamin
Berendse en Matthew Kensen.

Voetbal Meisjes D: Sophie Minnebo, Nine Michielsen, Soraya
Cakir, Selma Windig, Senne Bruijn, Jackie Bullee, Rosa van
Emmerik, Jasmijn de Graaf, Cheyenne de Graauw, Sjanie
Hansen, Veerle Kochheim, Michelle Nanaï, Sophie Roselaar,
Romeé Schmitz, Jackie Stor, Noa Visser, Britt Wortel, Eva
Tetterode. Begeleiders Abrahim el Bakkali en Sander Bruijn.

Hockey meisjes D: Bovenste rij vlnr: Charlene Roseleur, Alyssa

Enderman, Manon van Duyn, Maaike Paap, Ruby Vaster, Djurre
Boukes (coach). Zittend: Mira Boukes, Marloes Ravensbergen,
Eline Ravensbergen, Noelle Vos

Meisjes hockey C: Staand vlnr: Kees van Duijn (coach), Nikkie
Mesman, Rosanne Hilbers, Raquel Herrero-Blok, Renske Termaat,
Joske van Buuren, Nicole Theunissen, Fleur Kinniging, Yasmina
Toumi, Melanie Franse, Naomi Akersloot, Nina Koemans.
Liggend vlnr: Rianne van Maurik en Quinty van Duijn

Skate

Biljart

Zaalvoetbal

Skatekampioenen: Organisator Roy van Buuringen, Matthew

Biljarten Oomstee 2: Boven vlnr: Edwin Ariesen, Louis v.d.
Mije en Jeroen v.d. Bos. Onderste rij: coach Henk v.d. Linden,
initiatiefnemer Ton Ariesen en Dick Pronk

Zandvoort Noord Heren 2: Stefan Smit, Paul Smit, Clint
Boeree, Stein Stobbelaar, Chris Strijder, Roy van Leeuwen, Tjeerd
Ariesen, Ismael El Bakkali en Paul v.d. Oord

Handbal meisjes B: Staand v.l.n.r.: Nancy Laurier, Yara

Kensen (1), Bram Blauboer (3) en Gilles Klothek (2), NN

Oomen, Floor Mel, Kim v.d. Sluis, Patricia Willemse, Nienke
van Dam en Eva Scharff. Onderste rij vlnr: Lisa Beumer, Toncy
Mulder, Merel Drommel, Floortje de Vries, Lotte Schmidt en
Stella v.d. Bergh
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Actueel

5

Courant
Actueel
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Zandvoortse
afdeling toch
gefuseerd

Bingomiddag
voor ouderen
was geslaagd

Hondenbezitters laten zich horen
De grote zaal in het LDC was maandagavond te klein om iedereen van een zitplaats
te kunnen voorzien. Bijna 200 Zandvoorters waren naar de bijeenkomst gekomen

die ging over de regelgeving rondom het uitlaten van honden, het weghalen van de
uitwerpselen en het los laten lopen van de dieren op het strand.
Lichte paniek was er onder
de organisatie, want met zo
een reusachtige opkomst
was duidelijk geen rekening
gehouden. Vooral het tekort
aan stoelen en het ontbreken
van een degelijke geluidsinstallatie liet zich merken.
Vanaf het midden van de
zaal was bijna niets te horen

t/m 23 januari

alle snacks
€

1,-

en dat was nogal slordig. Ook
het gedeelte van het publiek
dat geen vergaderdiscipline
heeft, stoorde de gang van
zaken door constant door elkaar heen te praten.
De bijeenkomst was bedoeld
om te horen wat er leeft
onder de hondenbezitters.
Duidelijk werd dat vooral het
uitlaten van de dieren op het
strand, de manier waarop (los
of aangelijnd) en het weghalen van de uitwerpselen prioriteit had. Voorstellen vanuit
de zaal voor meer vrijheid
voor de honden werden met
applaus begroet. Men vond
dat de huidige APV in ieder
geval leidend zou moeten

zijn met een uitbreiding met
niet-aangelijnd uitlaten op
gezette tijden op het strand
en bij slecht weer ook in het
zomerseizoen.
Deze week zullen organisator
Aik Kramer en juridisch medewerker van de gemeente
Robert Jan Baars de adviezen
die uit het publiek zijn gekomen, verwerken in een conceptadvies voor het college.
Dat concept wordt komende
maandag 27 juni, opnieuw
in de zaal van het LDC, vanaf
20.00 uur nog één maal besproken met belangstellenden. Daarna wordt verwacht
dat het rijp is om naar het
college gestuurd te worden.

Tevens alle burgers
van €2,00 voor maar € 1,50

Febo Zandvoort
Dagelijks geopend
tot 23.00 uur!

De Mannetjes
Strandhonden

Hondenbezitters zijn bang dat hun viervoeters straks nooit meer het
strand op zouden mogen

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Cultuur

Imposant concert
van Kennemer
Jeugd Orkest

Culinair Zandvoort
24, 25 & 26 juni op het Gasthuisplein

Sport

300 spinners
hebben de storm
doorstaan

Midzomernachtfestival
had last van het weer
Net als een aantal andere evenementen had ook het Midzomernachtfestival van afgelopen zaterdag last van de klimatologische omstandigheden. Al ver voor het startsein werd het duidelijk dat het festival niet geheel droog zou verlopen.

Sjonnie Wiener & de Schnietsels was een van de publiekstrekkers

En dat was jammer want
voor het eerst in jaren werden er vijf podiums neergezet en werd er gezorgd voor
een klinkende line-up die de
liefhebbers naar het centrum
van Zandvoort zou moeten
lokken. Een band die heel
goed ontvangen werd was
de groep Sjonnie Wiener en
de Schnietsels, die op het
podium op de kop van de
Haltestraat speelde. Een nog
jonge groep die al een behoorlijk volwassen geluid en
performance toont. De muziek van deze band lijkt wat
op dat van The Doors en dat

werd uitstekend door het publiek gewaardeerd.
Op het Kerkplein had de Cosy
Cotton Band de nodige pech
te verwerken. Het duurde
even voordat de stroomstoring, die het grootste deel
van de apparatuur stillegde,
weer verholpen was. Ook op
het Dorpsplein was het uitstekend toeven. Het gezellige plein was volgestroomd
met liefhebbers van Too
hot to handle, de 7-koppige
coverband die zeer herkenbare muziek produceert.
Het podium in het midden

van de Haltestraat bracht de
bekende groep Buckwheat,
die al regelmatig tijdens de
Zandvoortse festivals voor
vuurwerk heeft gezorgd
met hun ‘powersoul’. Op
het Gasthuisplein tenslotte
konden de liefhebbers van
radio DJ Rick van Velthuyzen
genieten van zijn kunsten op
de ‘draaitafels’.
Het volgende festival dat
door de nieuwe organisatie
wordt georganiseerd is het
aloude Salsafestival, op 23 juli
aanstaande. Laten we hopen
dat Pluvius dan op vakantie is.

Welke straten worden afgesloten
tijdens Culinair Zandvoort?
Kijk op pag 21

3 dagen culinair genieten tijdens
‘Zou het ook niet een
beetje eigenbelang zijn
van die hondenbaasjes?’
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Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl
1

familieberichten
Wij hebben haar nog heel lang bij ons mogen
houden, maar hebben nu toch afscheid moeten
nemen van mijn lieve, zorgzame zus en onze
bijzondere tante

Margaretha Maria Zegwaard
“Zuster Zegwaard”

*12 december 1929

† 19 juni 2011

Haar hele leven stond in het teken van zorg voor anderen
Amsterdam: Joop Zegwaard
Rotterdam: Erna Zegwaard en
Carel van Leeuwen
Oyster Bay N.Y., USA: Inge Zegwaard

waterstanden
Degene die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden.
Na een leven waarin zowel geluk als verdriet haar deel
werd, is rustig ingeslapen, mijn moeder, schoonmoeder,
onze oma en overgrootmoeder “oma Burkie”

Petronella Kerkman - Draijer
Nel
weduwe van Jacob Kerkman

Jaap en Maartje
Richard en Marja
Tim
Marco
Ilona
Edwin
Irene

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 25 juni om
10.30 uur in de Agatha-kerk, Grote Krocht 45, 2042 LV
Zandvoort, waarna wij haar zullen begeleiden naar haar laatste
rustplaats op het parochiekerkhof. Mocht u geen persoonlijke
kennisgeving hebben ontvangen, dan vragen wij u graag deze
advertentie als zodanig te beschouwen.
Gelegenheid tot condoleren na de dienst in naastgelegen
gebouw De Krocht.
Met heel veel dank aan het hele team in het Huis in de Duinen,
voor de goede, maar vooral ook zo liefdevolle verzorging.

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf ´t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe,
maar op´n keer dan ben je aan je laatste beetje toe

Janny Sjoukje Alkema

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

Zandvoort,
20 juni 2011

Correspondentieadres:
C.J. Keesman
Baden Powellstraat 88
2037 SV Haarlem
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en
condoleren op zondag 26 juni van 14.00 tot 15.00 uur
in het Yarden Uitvaartcentrum Kennemerland,
Zijlweg 183 te Haarlem.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 27 juni om 13.45 uur in Crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst 13.30 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.
~

Gehele jaar geopend!
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Door privé omstandigheden gedwongen, kan de

Algemene Uitvaartbegeleiding
Zandvoort

Correspondentieadres:
J. Kerkman
Flemingstraat 1a
2041 VW Zandvoort

Geheel onverwacht is van ons heengegaan
mijn lieve kleine moeder, schoonmoeder en oma

Cor en Maaike
Pip

2

Zandvoort, Huis in de Duinen,
19 juni 2011

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
donderdag 23 juni om 15.45 uur in crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG
Driehuis (Velsen).

Leeuwarden,
22 september 1946

www.clubnautique.nl
juni

in de leeftijd van 97 jaar.

Correspondentieadres:
Langswater 138
1069 TS AMSTERDAM

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

zijn werkzaamheden voor Zandvoort
niet langer meer uitvoeren.
Hoogachtend,
E.H. Schweitzer

Alstublieft geen witte bloemen.

dankbetuiging
Hartelijk dank voor de blijken van belangstelling
die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in
het Huis in de Duinen heb mogen ontvangen.
Het personeel van het Huis in de Duinen afdeling
De Tol bedankt voor de goede zorgen.
M.J. Schuiten

Ineke Smit
Uitvaartverzorging

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
A.L. Dyserinckstraat 31
2032 RA Haarlem
tel:
06 54661799
e-mail:
info@inekesmit.nl
website: www.inekesmit.nl
transparante prijzen

Liefdevol en betrokken

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

24 t/m 26 Culinair Zandvoort - Gasthuisplein
26 Italia a Zandvoort - Circuit Park Zandvoort
26 Muziekpaviljoen - Big Band Buitenlandse Zaken.
Jazzswing, latin en wereldmuziek. 13.30-16.00 uur

28 Start Fietsvierdaagse - Routes door en
om Zandvoort, t/m 1 juli

Zandvoorts Museum:

t/m 24 juli: tentoonstelling Perceptie(s),

juli
3 Muziekpaviljoen - Ans Tuin en Peter Marnier.

Amsterdamse hits en volksliedjes. 13.30-16.00 uur

5 ANBO Zandvoort film - ‘Zandvoort Zon en Zee’ van
cineast Thijs Ockersen. De Krocht, aanvang 14.30 uur

Vergadering gemeenteraad-
informatie zo klaar
Voorzitter Hans Drommel (VVD) had dinsdagavond aan
een uur genoeg om de Informatievergadering van de ge-

meenteraad af te kunnen sluiten. De agenda kende drie

punten waarvan twee, Programmajaarverslag met jaarrekening en de Voorjaarsnota, al eerder volop besproken wa-

ren maar nog niet rijp werden bevonden om naar gemeenteraad-debat en –besluitvorming te worden gestuurd.
De raadsleden hadden
nu hun huiswerk wel
goed op orde. Een groot
aantal vragen aan het
college, die na de vorige
Informatievergadering
gerezen waren, was al in
de afgelopen twee weken
schriftelijk gesteld en ook
door het college beantwoord. Hierdoor bleven er
slechts een paar vragen
over. Zo werden vooral wat
vragen gesteld over mo-

gelijke intrekking van bepaalde subsidies en of het
Zandvoorts Museum wel
een gemeentelijk museum
moet blijven of niet, en dat
alles in het kader van de
broodnodige bezuinigingen die ook in Zandvoort
aan de orde zijn.
Wethouder Gert Toonen
meldde dat er geen gebruik
van de ‘tijdelijke lening’ uit
de algemene reserve zal

hoeven worden gemaakt
om de komende begroting
sluitend te maken. Hij verwacht in de begroting toch
wat meer ruimte te kunnen
vinden maar hoeveel, dat is
nog de vraag. Mocht er wat
overblijven, dan zal dat in
de algemene reserve teruggestort worden.
Beide punten werden op de
agenda van de gemeenteraad-debat en –besluitvorming geplaatst, die afgelopen woensdag werden
gehouden. Van die vergaderingen kunt u vandaag een
verslag op de website van
de Zandvo ortse Courant
vinden, www.zandvoortsecourant.nl, en in de editie
van volgende week.

Jongen (13) verdacht van ontucht
Een 13-jarige jongen uit onze badplaats wordt ervan verdacht dat hij ontuchtige hande-

lingen heeft gepleegd met enkele kinderen. De verdachte is opgepakt en direct aan hulp-

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

colofon
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verleners overgedragen, zo heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.
De afdeling Jeugd en Zeden
van de politie in de regio
Kennemerland Kust is een
strafrechtelijk onderzoek be-

gonnen. De politie wil verder
geen mededelingen doen over
de zaak. "De zaak ligt nogal
gevoelig. Zandvoort is een

kleine gemeenschap”, aldus
een woordvoerster. Voor de
slachtoffertjes en hun families
is hulpverlening ingeschakeld.

Slachtoffer van beroving kan
waarschijnlijk fluiten naar zijn geld
De invalide heer die een maand geleden werd beroofd
toen hij geld uit een pinautomaat had gehaald, kan waarschijnlijk fluiten naar zijn geld. Ondanks dat de rovers kort
daarop al werden aangehouden en het volledige bedrag, in
de juiste coupures, is teruggevonden.
“De politie wilde mij het bedrag weer doen toekomen
maar Justitie in Haarlem
stak daar een stokje voor.
Zij wilden het niet ‘want er
zijn zoveel briefjes van vijftig in omloop’, was de redenering van het Openbaar
Ministerie”, aldus de heer
Noord die van een schande
spreekt. Volgens hem kan

het zelfs nog zo zijn dat de
dieven, een vijftal Roemenen
zonder verblijfsvergunning,
het geld kunnen opeisen als
ze er geen afstand van willen doen.
Ondertussen zijn de Roe
mene n het land uitgezet
maar dat doet niets af
aan het feit dat, indien zij
zich melden bij het OM, zij

het geld zo ‘terugkrijgen’.
“Volgens de politie heb ik
een heel kleine kans dat ik
het terug krijg maar als dat
niet gebeurt en zij halen het
niet op, dan gaat het gewoon
in de grote staatskas! Het is
toch te gek voor woorden. Ik
heb gelijk, maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee
verschillende dingen”, aldus
meneer Noord die zijn geloof in rechtvaardigheid volledig kwijt is. Bij het ter perse
gaan van deze editie van de
Zandvoortse Courant had
het OM in Haarlem nog niet
gereageerd op de door onze
redactie gestelde vragen.

column
Activeren

Veel reizen met het openbaar
vervoer doe ik niet. De auto is
wel zo gemakkelijk. Maar parkeren is tegenwoordig een
ramp en peperduur. Bus en
trein zijn snel gepakt. Dacht
ik. OK, de bus reageert prima
op mijn recent aangeschafte
OV-chipkaart. Dit keer wil
ik echter met de trein naar
Amsterdam. Op weg naar
het station loop ik even langs
Primera. Even het saldo controleren. “Er moet tenminste € 20 tegoed op de kaart
staan. De aardige verkoopster
schiet te hulp. Is mijn gestuntel zo duidelijk merkbaar?
Met een bedrag van € 31,60
voel ik me een wereldreiziger!. Op het perron houd ik de
kaart voor het kastje. “Piep. U
kunt niet in- of uitchecken”,
waarschuwt de kaartlezer. Bij
een andere dame lukt het ook
niet. Verdorie, kastje stuk?
Een brommerige conducteur
adviseert om maar een kaartje te kopen. Ja daaaag. “Ik heb
net € 20 betaald”, mopper ik
boos en laat de OV-chipkaart
zien. “Stap maar in de trein.
Ik knijp wel een oogje dicht”,
zegt hij. Dit keer dus een
gratis ritje. Op de terugweg naar Zandvoort loop ik
langs het informatie loket
van Amsterdam Centraal
Station. Er staat een lange rij
met ongeduldige mensen. Na
een half uur wachten ben ik
aan de beurt. “U heeft uw
kaart niet geactiveerd voor de
trein”, zegt de verkouden lokettiste snibbig. Ondertussen
komt er stoom uit mijn oren.
Kalm blijven, berisp ik mijzelf.
Geduldig (!) leg ik uit dat ik
de kaart in het station van
Haarlem heb geactiveerd.
Alweer een half jaar geleden
“Dan is dat mislukt”, zegt ze
boos, “ik zal het voor deze
keer voor u doen.” De mensen
in de rij achter me zijn niet
blij met me. Ik echter wel.
De kaartlezer wenst
me een goede reis. De
conducteur die zowaar
mijn kaart controleert
ook. OV-chipkaart?
Niet vergeten te activeren!

Lienke Brugman

Evenementenagenda
Zandvoortse Courant
juni
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burgerlijke stand

Dierenartsenpraktijk

11 juni - 17 juni 2011
Geboren:

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Niels, zoon van: Velstra, Jacob Maarten en: van Weerden,
Mirjam Ingrid.
Jopie Pip, dochter van: Deen, Davy Michael en: Loffeld,
Rosanne Yvonne Francisca.
Quinty Jimmy, dochter van: Nooij, Michael Alexander en: Bos,
Renate.
Sam Pepijn, zoon van: Loos, Eduardus Jacobus en: Bruijn,
Sabine Vanessa.

Ondertrouwd:

Jongebreur, Darryl Frederick en: Derks, Bapke Marije.

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47
Geldt voor alle
heren- en damesslips

Aanbieding

voor vrijdag en zaterdag:

Aangifte Geregistreerd Partnerschap:
Schurig, Olaf en: Rohde, Britta Evelyn.

Uit eigen bakkerij onze heerlijke
• Aardbeienschelp van € 2,35 voor € 1,85

Gehuwd:

• Amandelbroodje van € 1,75 voor € 1,45

Quee, Gilad en: de Buijzer, Anick Eliza.

Overleden:

Paap, Jacob, oud 74 jaar.

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf

Haringhappen voor KiKa
Het Haringhappen van vorige week zaterdag bij Thalassa heeft een mooi bedrag opgele-

verd. De familie Molenaar stond een bepaald percentage van de omzet af, de medewer-

kers doneerden de tip en een aantal KiKa-beren wisselde van eigenaar. In totaal kan de
stichting die onderzoek naar kinderkanker doet, binnenkort € 3.474,45 tegemoet zien.

Krant niet
ontvangen?
4

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

Haringfeest in Thalassa

Deze keer wilde het weer niet
echt meewerken maar de
grote groep ‘happers’ heeft
zich binnen in het paviljoen

uitstekend vermaakt. De haring was van absolute topkwaliteit. Mooi vet en prachtig van smaak. Rondom het

haringhappen hadden Huig
sr. en zijn medewerkers een
aantal andere proeverijen op
gezet en werd er ook op ouder
wetse manier paling gerookt,
die goed vet en zeer smakelijk
was. Gré v.d Berg, onze Zand
voortse accordeoniste van het
levenslied, had een geweldig
optreden met liedjes die door
iedereen uit volle borst werden
meegezongen en het Smart
lappenkoor Beverwijk bracht
een speciale ode aan Thalassa
en de familie Molenaar.

Rode Kruis Zandvoort fuseert alsnog
Er waren twee vergaderingen voor nodig, maar uiteindelijk hebben de leden van de ‘Vereniging Afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis’ besloten toch mee
te doen met de grote fusie van het Nederlandse Rode

Kruis. Op zaterdag 18 juni werd, met de grootst moge-

lijke meerderheid van stemmen, besloten de eigen zelf-

standige vereniging op te heffen om onderdeel te gaan
uitmaken van de landelijke vereniging.

Vrijwilligers en donateurs zijn altijd welkom

Daarmee kwam een einde
aan de al meer dan twee jaar
durende juridische strijd om
baas in eigen huis te blijven. De in 1935 opgerichte
Zandvoortse afdeling, met
twee eigen gebouwen en
vier eigen voertuigen, waaronder een volledig ingerichte ambulance, was één van
de 380 zelfstandige Rode
Kruisverenigingen in Neder
land. Al die verenigingen waren op hun beurt weer lid van
het Nederlandse Rode Kruis.
In 2007 ontstond vanuit die
landelijke vereniging het plan
‘Samen Eén’. Alle verenigingen moesten hun zelfstandigheid opgeven en samen
fuseren tot één grote landelijke vereniging. Gebouwen,
voertuigen en spaargeld
moesten worden ingeleverd
en ‘Den Haag’ kreeg het in
de toekomst te vertellen in
Zandvoort.

Verzet

“Dat nooit!”, vonden de Zand

voortse leden en ze gaven het
bestuur in 2009 opdracht het
maximale te doen om de eigen zelfstandigheid veilig te
stellen. Ondanks fanatiek tegengas ging de fusie op 1 januari 2010 toch door. Slechts
drie afdelingen in Nederland
bleven zich verzetten en
fuseerden niet mee. Naast
Zandvoort waren dat Haarlem
en Haarlemmermeer, die dan
ook besloten samen op te
gaan trekken tegen de grote
overmacht.

Ruimte

Er volgden vijf rechtszaken,
waarvan de eerste twee gewonnen werden, maar daarna
vond de landelijke vereniging
de rechter aan haar zijde. De
verenigingen die niet meededen, mochten de naam ‘Rode
Kruis’ niet meer voeren en ook
dat kruis zelf mocht niet meer
op de gebouwen en voertuigen te zien zijn. Gelukkig deed
de diplomatie daarnaast zijn
werk en in het begin van 2011

kwam er een klein beetje
ruimte in de standpunten van
beide partijen.

Garanties

De echte doorbraak kwam
toen de landelijke vereniging
de toezegging deed dat alle
bestaande activiteiten van
de afdeling Zandvoort onverminderd en op dezelfde wijze
konden worden voortgezet.
Dat betekende natuurlijk nog
steeds overdracht van eigendom, maar wel gegarandeerd
gebruik van gebouwen en
voertuigen door en voor de
Zandvoorters. Hoewel er nog
steeds enige argwaan is, hebben bestuur en vrijwilligers
hiermee weer vertrouwen in
de toekomst. Naast Zandvoort
heeft ook Haarlem al besloten
te fuseren en naar alle waarschijnlijkheid volgt het besluit
van Haarlemmermeer in de
loop van deze week. Er zo is
de Rode Kruis-familie weer
verenigd.

Contributie

Door de fusie is wel een belangrijke wijziging ontstaan
in de verdeling van de contributiebijdrage van de leden. Tot op heden ging 79%
van de contributie die de
Zandvoortse leden doneerden naar de eigen vereniging.
Na de fusie gaat alles naar
het landelijke Rode Kruis en
krijgt de afdeling Zandvoort
een vaste bijdrage afhankelijk van het aantal inwoners
in de gemeente. Als u wilt
dat uw bijdrage specifiek
terecht komt bij de Afdeling
Zandvoort, maak dan uw contributie, of een deel daarvan,
over op de eigen rekening van
het Zandvoortse Rode Kruis:
56.57.10.230.

ZANDVOORT SCHOON!? & PEUKEN
Eén pietepeuterig peukje weggooien, dat is toch geen probleem?
Al die peuken samen, zorgen in Nederland per jaar voor
10.000 ton aan afval. Dat zijn 10 miljard peuken!
Sigaretten leveren dus een grote stroom zwerfafval op, maar
een smeulende peuk gooi je ook niet in de afvalbak. Zandvoort
krijgt daarom - als proef - speciale peukenbakken. En: alle
bestaande afvalbakken in het dorp en op het strand krijgen een uitdoofplaatje.
We krijgen er dus ruim 400 hele grote asbakken bij! Gebruik ze en houd zo
Zandvoort Schoon!
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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)

Openbaar zwembad?

De plaats waar ‘vroeger’ het
Gemeenschapshuis heeft
gestaan, een van de laagstgelegen gebieden van onze
woonplaats, werd vorige
week donderdag door het
overvloedig neervallende
hemelwater een ‘overloop’
voor de riolering. Door een
storing in een van de pompen op het Zwarte veld kon
de centrale het vele water
niet verwerken. "Misschien
wel een idee om twee vliegen in één klap te slaan:
’s zomers een zwembadje
om af te koelen en ’s winters een ijsbaan. Zou een
pak geld schelen", aldus
Ronald v.d. Poel, de maker
van deze foto.

Swingend
Raadhuisplein verwacht

Het wordt weer een
swingende boel op het
Raadhuisplein komende
zondag. Vanaf 13.00 tot
16.00 uur speelt de Big
Band Buitenlandse Zaken
in de muziektent. Na hun
eerste bijzonder succesvolle optreden vorig jaar,
heeft de organisatie besloten deze big band dit jaar
opnieuw in te huren. De
big band is begin jaren 90
ontstaan uit workshops van
de Haarlemse Jazzclub. Het
repertoire bewoog zich zo
rond 2003 meer in de richting van muziek uit de hele
wereld hetgeen de reden is
voor de huidige naam van
de band, die naast wereldmuziek ook jazzswing en
Latin speelt.

Vertrektijdenbord

Bundai Thai ingewijd

Kerksteeg

In het kader van het ‘Keur
merk Veilig Ondernemen’
en de ‘Kwaliteitsmeter
Veilig Uitgaan’ is door respectievelijk de detailhandel
en de horecaondernemers
van Zandvoort aandacht
gevraagd voor de Kerksteeg.
Enerzijds om de steeg aantrekkelijker te maken als
verbinding voor voetgangers tussen het Kerkplein
en het Gasthuisplein/Kleine
Krocht, anderzijds om de
veiligheid in de steeg voor
voetgangers te vergroten.
De keramische wandtegels
van 30x30 centimeter, met
de afbeelding van gouden
en blauwe mussen, zijn gemaakt door de Zandvoortse
beeldend kunstenaar Mar
got Berkman. De steeg
heeft hierdoor een fris en
veilig uiterlijk gekregen.

Inbreker overlopen

Vorige week donderdag is het nieuwe Thaïse
restaurant Bundai Thai,
net naast de Kippentrap
aan de Zeestraat, ingewijd door maar liefst 5
Boeddhistische monniken.
Jaap Paap en zijn echtgenoot Pen zijn er hun
nieuwe Thaïse restaurant
begonnen en hebben, naar
Thaïs geloof, het restaurant
laten inzegenen. De monniken hebben door middel
van bepaalde rituelen en
gezangen het restaurant
ingezegend. Er zal eerst
nog even worden proefgedraaid, de officiële opening
zal begin juli plaatsvinden.

In de Louis Davidsstraat is
een nieuw vertrektijdenbord van Connexxion verschenen. Het bord heeft
een klok zodat iedereen kan
zien hoe laat de bus komt
of gaat. Een probleem, het
bord is niet zichtbaar vanaf de ‘echte’ bushalte. Het
massale bord op paal staat
ter hoogte van een normale parkeerplaats. Echter
een bestelbusje zal er niet
kunnen parkeren zonder het
bord te beschadigen, want
het steekt 50 cm boven de
parkeerplaats uit. Of zou
deze schaarse parkeerplaats
nu ook weggekruisd gaan
worden? Weer een minder...

Een bewoonster van een
woning aan de Zeestraat
betrapte in de nacht van
vrijdag op zaterdag een
inbreker. De vrouw werd
in haar slaap door de wind
wakker, althans dat dacht
zij. Hierop ging zij de kamer
naast haar slaapkamer binnen om het raam, waarvan
zij vermoedde dat het open
stond, te sluiten. Toen zij
echter de kamer binnen
ging, zag zij in de hoek een
man ineen gedoken zitten.
Zij schrok en zette het op
een gillen waarna de inbreker binnen de kortste keren
het pand verliep. Pogingen
om hem in de poort naast
het huis op te vangen mislukten. De gewaarschuwde
politie kon de voorvluchtige
ook niet meer vinden.
5
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Hoera geslaagd!

Met Smartphone naar Culinair Zandvoort

De landelijke centraal examens zijn achter de rug en de

Vanaf morgen, vrijdag 24 juni, wordt het weer drie dagen

leraar gehad. De volgende leerlingen van het Wim Ger-

Een primeur voor culinair Nederland is de mogelijkheid om

geslaagden hebben het spannende telefoontje van de
tenbach College, op alfabetische volgorde van de achternaam, kregen te horen dat zij geslaagd zijn:

Hidde van Bergen, Romy Borstel, Mitchell Braamzeel,
Tjeng Lisa Diep, Donny van den Horn, Lisa Kammeijer,
Sema van Kessel, Patricia Keur, Ricardo Keur, Roy Keur,
Miranda Kossen, Dylan Kreuger, Emiel Oosterbroek, Jelger
de l’Orme, Danny Rathebe, Roy Smits, Dewi Steenkist,
Jasper van der Storm, Roy van Waveren, Robyn Clara, Marc
Dalhuisen, Demi van Eif, Pascalle van Ekeren, Lizz Führhop,
Tarek El Gebaly, Martijn Hollenberg, Nick Hulsbosch,
Mariëtte van Leuven, Marth Lubberhuizen, Toan Nguyen,
Ruben Reens, Rens Rouw, Dennis Sloove, Delphine van
Sluisdam, Lois van der Tak, Pascale Tamerus, Soraya Valies,
Anouska van der Vliet, Ginger de Vries en Han van der Zee.

lang genieten tijdens de 3e editie van Culinair Zandvoort.
met een smartphone de diverse deelnemers te vinden en
via de telefoon hun menu door te nemen.
Dit jaar zullen 15 Zandvoort
se restaurants en strandpaviljoens en 3 cafés hun
beste beentje voorzetten
om hun gasten, die zo langzamerhand overal vandaan
komen, de hoogstandjes die
zij ‘thuis’ serveren, voor te
schotelen. Dat het niveau
van koken hoog is moge blijken uit de overweldigende
belangstelling tijdens de

vorige twee edities.
Ook deze editie is er weer
voor een ieder wat wils.
Gerechten uit de traditionele Nederlandse keuken worden afgewisseld door gerechten met een Italiaanse,
Spaanse, Griekse of oosterse inslag. Een dessert van
Chocoladehuis Willemse
fietst er ook wel in en hebt

u niet al te veel trek dan kunt
u bij Sheila’s Broodjes en @
Internet terecht voor een trio
van minibroodjes. Uiteraard
zal een kop goede koffie, in
allerlei variaties en verzorgd
door café Koper, de proeverijen af kunnen sluiten.

Smartphone App

In samenwerking met het
Zandvoortse bedrijf Swit
ching Brains is een App
licatie gecreëerd die deze
zaken mogelijk maakt. In
de Culinair krant, die u natuurlijk ook gewoon kan
meenemen, leest u hoe u
de informatie kunt vinden.

De betaaleenheid zal evenals voorgaande edities de
Scharrekop zijn. Deze zijn à
€ 1 per stuk te verkrijgen bij
een van de vele kassa’s op
het plein.
Zandvoort zal opnieuw op de
kaart van culinair Nederland
komen te staan. Veel plezier
en eet smakelijk.

Strandvoort De Zandvoortse strandpaviljoens
Maribaya (-2)
Strandpaviljoen Maribaya, op het naturistenstrand, is
een gezellig en oer-ouderwets strandpaviljoen waar
men volop van de rust kan genieten en de tijd heeft om
dat ene boek eindelijk eens uit te lezen. Bij Maribaya is
iedereen welkom, textiel dragend of niet en er is altijd
wel wat tijd voor persoonlijk contact. De meeste gasten komen er dan ook al jaren.
Het paviljoen wordt alweer voor het negende seizoen geëxploiteerd door Willem Bosman en zijn vrouw Linda. Beide
zijn ‘echte’ Zandvoorters (zij is er ‘ientje’ van Bol van vroeger
strandtent 10) en hebben het strandleven min of meer met
de paplepel ingegoten gekregen.
Verwacht bij Willem en Linda geen culinaire hoogstandjes
maar ze voeren wel een degelijke en eerlijke eenvoudige
keuken met lekkere broodjes, mooie salades en er kan ook
nog een ouderwets lekkere uitsmijter genuttigd worden.
Een saté of biefstuk behoren ook tot de mogelijkheden. Het
zal er allemaal extra lekker smaken want “wij hebben geen
harde muziek”, zegt Linda.
Het paviljoen leent zich niet voor grote feesten en partijen
en dat gebeurt dus ook niet. Men kan altijd binnenlopen en
zal nooit een gesloten deur vinden. Wel zijn kleinschalige
barbecues mogelijk, bijvoorbeeld in gezinsverband.
Strandpaviljoen Maribaya, zuidstrand 2, tel. 5718585.
Web: www.maribaya.nl

Azzurro (-4)

door Joop van Nes jr.

South Beach (-7)

Midden op het naturistenstrand ligt een min of meer

De allerlaatste strandtent richting zuid is South Beach,

zurro. Azzurro onderscheidt zich van zijn collega’s op

viljoen van Jan Wanders. En er is iets zeer speciaals met

vreemde eend in de bijt: Ristorante & Espressobar Az-

het zuidstrand door in eerste instantie voor niet-natu-

ristisch publiek te willen zijn en ten tweede, en dat is
het meest belangrijke, is Azzurro een restaurant.

Een strandrestaurant met een Italiaanse inslag dat men
zomaar ergens in een klein Italiaans kustplaatsje aan de
Adriatische kust tegen zou kunnen komen. Bij mooi weer
buiten en bij minder weer rondom de grote open haard
in het paviljoen, is gezelligheid troef.
Azzurro begint steeds meer in trek te raken bij mensen die
weer eens iets anders willen. Circa 95% van de bezoekers
bestaat uit vaste gasten maar er worden ook steeds meer
trouwerijen, met alles erop en eraan, en feesten, partijen
en barbecues geboekt. Alles op Italiaanse wijze. Vrij onlangs is er een watersportcentrum gekomen want ook het
naturistenstrand heeft een aan- en afvaartplek gekregen
voor bijvoorbeeld kiters en windsurfers.

het prachtig gelegen en zeer gezellig aangeklede pa-

South Beach aan de hand. Het is, voor zover bekend,
het enige paviljoen op het Zandvoortse strand waar
totaal geen muziek te horen is, nooit!

Volgens Jan is zijn paviljoen gebouwd op de mooiste, of
in ieder geval een van de mooiste, plekken van Nederland.
“Ik wil mij van de collega’s onderscheiden door hier rust
te creëren. Ook als ik een feest of partij dan wel een barbecue afspreek, vertel ik de gasten dat ook dan geen
muziek te horen zal zijn en daar ben ik strikt in”, zegt de
aimabele strandpachter.
Het publiek van South Beach is, vooral bij mooi weer,
zeer gemengd. Maar sinds Eldorado er niet meer is, heeft
South Beach de rol van voornamelijk een ontmoetingspunt voor gay-publiek overgenomen. “Zeg maar gay aan
zee”, grapt Jan.

Wilt u een voorproefje van wat Azzurro te bieden heeft, ga
dan komend weekend tijdens Culinair Zandvoort even bij
stand nummer 2 langs. U weet niet wat u proeft.

South Beach kent een mooie kaart die met de seizoenen
meedraait. “Ook eten veel gasten bij ons verse sliptong
en dat gaat min of meer het hele seizoen door. De kaart
is internationaal”, vertelt Jan.

Ristorante & Espressobar Azzurro, zuidstrand 4, tel. 5718787.
Web: www.azzurozandvoort.nl

Strandpaviljoen South Beach, Zuidstrand 7, tel. 5713031.
Web: www.southbeachaanzee.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Haarlemmerstraat 68
Zandvoort

De meest smaakvolle woningen
vindt u bij Greeven Makelaardij o.g.!

Kom naar de OPEN HUIZEN ROUTE op
zaterdag 2 juli van 12:00 tot 15:00 uur.
Kijk op onze website

www.greevenmakelaardij.nl
voor de deelnemende panden.

Dé actieve makelaar!

UNIEKE KANS:

Deze woning wordt verkocht
via een internetverkoop bij
opbod via OpenHuis.nl. Voor
informatie, bezichtigingen
en deelname aan de internetverkoop bij opbod, dient u zich
aan te melden bij Greeven
Makelaardij o.g.

HALFVRIJSTAANDE VERANDAWONING met gastenverblijf
en 12m. diepe achtertuin (ZW).
Oude vraagprijs
De woning heeft een ruime
€ 349.000,= k.k.
woonkamer met open haard,
Nieuwe vanafprijs
dichte keuken met kelder en
bijkeuken en 3 slaapkamers.
€ 279.500,= k.k.
Het gastenverblijf is v.v. een
woon/slaapkamer, pantry en een badruimte met toilet, wastafel en
douche. Het is gelegen op loopafstand van het levendige centrum,
strand en duinen. Dit gemeentelijke monument moet van binnen
gezien worden om een juiste indruk te krijgen!

Extra kijkdag: zaterdag 2 juli 2011 van 12.00-15.00 uur
INTERNETVERKOOP: vrijdag 8 juli 2011 om 15.00 uur
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

Uitnodiging

Praat mee over de begraafplaats van Zandvoort
De gemeente Zandvoort heeft een Algemene begraafplaats aan de
Tollensstraat. Een mooie, ruime begraafplaats met bijzondere
gedenktekens. Maar een begraafplaats moet onderhouden worden en
de dienstverlening kost ook geld. Moet de gemeente dit volledig voor
zijn rekening blijven nemen? Moeten tarieven worden aangepast?
En met welke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden?
Over dit onderwerp wordt tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst van 28 juni
aanstaande uitgebreid gesproken. Het is een eerste oriëntatie, er zijn nog
geen besluiten genomen! U bent van harte welkom om mee te praten
(aanmelden mag, maar hoeft niet). Lees ook het rapport dat u kunt
vinden op het Raadsnet van de gemeente: www.zandvoort.notudoc.nl.
(klik in de kalender op de Ronde Tafel van 28 juni)
Datum: dinsdag 28 juni 2011
Aanvang: 21:15 uur
Locatie: Raadhuis raadszaal
(informatie bij de raadsgriffie, tel.nr. 5740425, griffie@zandvoort.nl)
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Pole Position

Nasleep motie van wantrouwen
De Zandvoortse Courant publiceerde vorige week een in-

terview met GBZ-voorman Michel Demmers. Daarin vertelde hij dat hij van het gedrag van de raad niets meer

snapte nadat de motie van wantrouwen in de vergadering
van 8 juni het niet haalde. Andere raadsfracties waren het
echter niet eens met de stellingname van Demmers.
Een rondje langs de fractievoorzitters leverde de
volgende reacties op. Alleen
Sociaal Zandvoort en Groen
Links hebben niet gereageerd.
Nico Stammis (PvdA):
“De heer Demmers snapt
het niet meer? Ik heb
de indruk dat de GBZfractievoorzitter wel vaker
de weg kwijt is de laatste
tijd. In ieder geval heeft
de PvdA er geen enkele
behoefte aan om met zijn
vervelende spelletjes mee
te spelen.”
Belinda Göransson (VVD):
“Indien aan de informatieverplichting niet wordt
voldaan geldt de politieke
verantwoordingsplicht .
Gebleken is dat in het dossier Louis Davids Carré niet
aan de informatieverplichting is voldaan. Motivering
van collegebesluiten heeft
de raad niet bereikt. Het college heeft hiervoor echter
verantwoording genomen
en de raad excuses gemaakt en beterschap beloofd. De ingediende motie
van wantrouwen konden
wij dus niet steunen. Wel
heeft een lid van de VVD
zijn ongenoegen jegens dit
vermeende trage en onvolledige informatieverloop
laten blijken, door voor de
motie te stemmen. De reden waarom de fractie van
de VVD niet voor een motie van vertrouwen wilde
stemmen, is omdat wij
weigeren mee te doen aan

het blijspel van GBZ. Die lijn
doortrekkend moeten we
zeker iedere vergadering
beginnen om het vertrouwen in elkaar uit te spreken.
Onzin, daar doet de VVD
niet aan mee.”
Gijs de Roode (CDA): “
Zoals ik in mijn stemverklaring verwoord heb, vind ik
de woorden waarmee de
wethouder geantwoord
heeft verwerpelijk. Hier kom
ik in een later stadium op
terug. Emotie moet niet de
overhand krijgen en die had
het op dat moment wel. Dit
hoort niet tot de bestuursstijl waarmee we deze coalitie begonnen zijn.”
Carl Simons (OPZ):
“GBZ twijfelde eraan of de
wethouder het vertrouwen
van de raad had. Dan dien
je, zoals GBZ later deed, een
motie van wantrouwen in
en probeer je de mening
van de raad niet eerst te
peilen met een motie die je
zelf niet ondersteunt. Dat is
de reden dat een meerderheid, waaronder OPZ, geen
behoefte aan de motie van
vertrouwen had. Vervolgens
werd de motie van wantrouwen ingediend en was
daarmee de vraag aan de
orde of de raad wel of geen
genoegen wilde nemen
met de verklaringen en verontschuldigingen inzake de
gebrekkige informatievoorziening over het LDC. Uit de
stemming werd duidelijk
dat dit de raad en soms de
fracties, waaronder die van

de VVD en OPZ, verdeelde.
Dit alles stond los van de
vraag of de informatie die
de raad niet bereikte belangrijke wijzigingen in de
planopzet van het LDC betrof. Dát komt namelijk binnenkort pas aan de orde.”
Ruud Sandbergen (D66):
“Vanaf het aantreden van
dit college staat de positie van de VVD-wethouder
ter discussie. Begin vorig
jaar heeft meer dan één
raadslid, behorende tot de
huidige coalitie, tegen de
benoeming van Tates gestemd. In feite is er dus na
een jaar niets veranderd. De
positie van de wethouder is
nog steeds omstreden. Het
is nu de tweede keer dat
een oppositiepartij de wethouder van zijn politieke
ondergang redt. Het voortbestaan van het huidige
college is dus nog steeds
wankel. Het niet steunen
van de motie van vertrouwen lag ons inziens voor
de hand. De coalitie had
zogenaamd geen behoefte
aan die motie. In feite werd
nu echt duidelijk dat de
huidige coalitie op drijfzand staat. D66 vindt dat
als je vertrouwen in een
wethouder hebt je dat ook
uit spreekt. Door het indienen van de motie van wantrouwen werden VVD, CDA,
PvdA en SZ gedwongen met
hun water naar de dokter te
komen. Het was ontroerend
te zien hoeveel krokodillentranen er werden vergoten.
Het was een beetje laffe
vertoning. Alleen het VVDraadslid Jerry Kramer toonde aan ‘ballen te hebben’.
Los van dit alles verwachten
wij dat het voortbestaan
van dit college binnen niet
al te lange tijd opnieuw zal
worden bediscussieerd.”

door Erna Meijer

Zoals Ferry Verbrugge (36) zelf op zijn website aangeeft, is

Pole Position in de Kerkstraat de bijzonderste winkel van
Zandvoort, misschien wel van het land! Uit de zwart-wit

geblokte voorgevel steekt een halve Porsche, op schaal dan.
In de zaak, die Verbrugge in
1997 in het voormalige kleine winkeltje van Lansdorp
aan de overkant startte na
zijn studie Small Business
bij de Hogeschool Haarlem,
kan men terecht voor alles wat maar met wielen te
maken heeft, of het nu gaat
om collector's items of rariteiten, zoals een wc-bril van
Ferrari! "Veel verzamelaars
van bepaalde merken auto's,
zoals Ferrari, BMW, Mercedes,
Mini of Kevers, staan bij ons
geregistreerd en zodra er een
nieuw model op de markt
komt, krijgen zij bericht van
ons en wij verkopen ook erg
veel via internet ", geeft Ferry
enthousiast aan.
Naast de vele modelauto's en
motoren, al dan niet radiografisch bestuurbaar, en helmen
staat in de winkel zelfs een

Voor kleding en zonnebrillen kunt u eveneens bij Pole
Position terecht, variërend
van T-shirts en polo's (ook
voor dames) tot schoenen van
Ayrton Senna aan toe. Voor de
allerkleinste racefanaten zijn

Zoals bij velen inmiddels wel
bekend is Ferry Verbrugge
'verslaafd aan Zandvoort'.
Naast zijn shop heeft hij de
afgelopen jaren veel activiteiten, mede, op poten gezet. Zo
heeft hij vier jaar lang de ver
buiten onze dorpsgrenzen gewaardeerde jaarmarkten georganiseerd en is hij eveneens
zeer actief bij onze lokale VVV.
Pole Position, Kerkstraat 18,
tel. 5737355. Meer informatie
vindt u op www.poleposition.
nl. Openingstijden: maandag
tot en met zaterdag van 10.00
uur tot 18.00 uur; zondags
van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Gezellige bingo in Huis in de Duinen
Vorige week donderdag organiseerde de afdeling Activiteiten van Huis in de Duinen een
gezellige bingo-middag. Ruim 50 bewoners van het huis en de omliggende flats op het
terrein genoten van een oer-gezellige middag met het bekende Bingospel.

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen
DORSMAN.NL OF 023-5714534

echte quad en zijn er voor de
kinderen coole trapauto's verkrijgbaar. Bent u helemaal fan
van een bepaald merk en wilt
u dat vol trots laten zien, dan
heeft Ferry meer dan veertig
merken ventieldopjes met
sleutelhanger, nu in de aanbieding voor € 16,50, kalenders, horloges, speldjes, zelfs
vingerhoedjes, een remschijfklok en vele soorten caps van
zowel dat merk als van de
F1-coureurs, die in een dergelijke raceauto de Grand Prixs
rijden. En wat te denken van
de gigantische collectie 'gifts
on wheels' voor de liefhebber.

er stoere shirts en een bijzonder leuk vuurrood babypakje
'Junior Champion' van Ferrari.
Ook opvallend, voor achterin
uw eigen auto, is een rood
kinderzitje van Ferrari! Mocht
u geïnteresseerd zijn in antiek speelgoed dan kunt u in
een aparte ruimte verlekkerd
rondkijken naar zijn prachtige
collectie (en natuurlijk ook kopen).

De bingokaarten in de aanslag

Een zeer royaal gevulde
prijzentafel zorgde er voor
dat uiteindelijk alle deelnemers een prijs konden
komen uitzoeken. De zes
aanwezige vrijwilligers
zorgden voor een feilloos
verloop van de middag. Na
afloop werden ze daarvoor
dan ook met een warm applaus bedankt.
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ZANDKORRELS
Tuincentrum

Zomerplanten
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in: dia
betische voet*, reumatische
voet*, schimmeldiagnostieken nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)

Uw auto kopen
of verkopen
via een professional?
www.autoverkoper.nu
sluit de deal voor U !!!
Ook voor reparatie, APK,
onderhoud, schadeherstel
(gratis vervangende auto)
autoverzekering, haal
en brengservice!!,
taxatierapport (gratis)
Patrick van Kessel
06-55383624

Te koop of te huur

winkelpand
Schoolplein 4

Voor info:
tel. 06-27105720

Specialist voor al uw bloemwerken.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
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.

Pedicure Salon Henny
voor een goede
voetbehandeling.
Komt ook bij u thuis!
Van Speijkstraat 23,
tel. 5734944,
06-50203097
of 06-31931940
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Valk Glasstudio
voor
Glas in lood
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

Voor een goede en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla. Meer dan 14
jaar ervaring. Pro-voet lid.
06-46098919
.........................................................

Ook voor uw
weekend bloemetje!

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Gezocht:
jonge Zandvoortse
medewerkster voor
full time pensionwerk.
Voor pension in centrum
Zandvoort. Info: 5719541
.........................................................
Maar u bent een God
van vergeving, genadig
en liefdevol, geduldig en
zeer trouw: u verliet hen
niet. -- Nehemia 9:17

Hondenliefhebbers:
maandag 20.00 uur is er
weer een bijeenkomst in
het LDC. Laat de gemeente
zien dat we geen eenmalige
actie voerden, maar blijven
strijden voor een beter leefklimaat voor mens en hond
in Zandvoort. Komt allen!
.........................................................
Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in
via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Massage Zandvoort
Nog deze zomer een
strakkere buik, billen, benen:
Lypossage werkt wel! Vraag
naar de midzomeractie
www.massagezandvoort.nl
Kosterstraat 13A
(Plony’s Haarwinkel)
.........................................................
Studio te huur Zandvoort
zuid. € 750 p.m. incl. + borg.
Gemeubileerd, woon/
slaapkamer+gr. badkamer,
eigen entree. Voor niet
rokend, werkzaam persoon.
Tel. 5715760 of 06-20473763
.........................................................
Gevr. jonge dames voor sex
en erotiek. € 100 p.u. Discr.
verzekerd. 06-10572642
.........................................................
L. Paap Medische hulpmiddelen, 06-51815360.
o.a.: douche stoel,
badopstapje, wandbeugels,
toiletverhoger, postoel,
haarwasbak, weegschaal
.........................................................
Adreswijziging:
Massage & Yoga Zandvoort
Gajegoedvoelen.nl
is verhuisd van
Kosterstraat 11-13
naar Brederodestraat Zuid
Behandelingen op
afspraak: 06-22740448
.........................................................
Oppas gezocht Ben jij ‘n
lieve zorgzame oppas (v)
voor onze dochter van 4
mnden? Dan zoeken wij
jou! 's Avonds 1x per 2
wkn en bij andere uitjes.
Graag met referenties.
Tel. 06-12344878
.........................................................
Te huur: loods in Zandvoort
Noord. Begane grond
100 m2 + zolder 85 m2.
Tel. 023-5718954
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Kennemer Jeugd Orkest weet
publiek bijzonder te overtuigen

Sporen uit het verleden
De roeireddingsboot

door Nel Kerkman

Eén van de mooiste ramen die ik tot nu toe heb gezien is het afgebeelde glas-in-lood-

raam dat in een bovenraam aan de Kanaalweg is aangebracht. Het raam toont een
schitterend tafereel uit vervlogen tijden, toen de roeireddingsboot nog met paarden
de zee in werd getrokken.

zondag het in 1995 opgerichte Kennemer Jeugd Orkest

(KJO) op voor een zeer goed gevulde Protestantse kerk. Dit

symfonieorkest telt gemiddeld circa 60 leden tussen de 14

en 25 jaar en trekt jonge muzikanten uit de hele regio aan.
Hierdoor beschikt het over alle symfonische instrumenten
en biedt het een volwaardig orkestprogrammering.

Op de afbeelding is duidelijk te zien wat voor een
werk dat was. Onderaan
rechts van het raam staat
het jaartal 1929 en de signatuur van atelier K. v.d.
Mije. Glazenier Dick v.d. Mije
heeft de afbeelding geschilderd en heeft mogelijk
gebruik gemaakt van de
foto uit de collectie van fotograaf Anthony Bakels die
hierbij ook afgebeeld staat.
In het boekje ‘Zandvoort in
oude knipsels’ staat het volgende uit een krant van 1910
over de oefeningen van de
reddingboot vermeld: “Het
pleit voor een ernstig bewustzijn van de edele taak, die de wakkere reddingbrigade in geval
van nood te verrichten heeft en het getuigd tevens van groote activiteit en diligentie, dat men
zich zo ijverig en intensief traint in de behandeling van de boot en in het reddingswezen.”
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

door Cor Draijer

Deze veelheid aan instrumenten met hun eigen karakteristieke toon is niet vaak
te horen in de kerk en het
leek daarom soms wel of de
muziek de gehele ruimte vulde en zelfs een uitweg probeerde te zoeken. Een prachtige en indrukwekkende
ervaring! Het begin van het
concert was bijzonder vrolijk, want onder leiding van
dirigent Matthijs Broers werd
een medley uit de Sound of
Music gespeeld. Hierna werd
ruim baan gemaakt voor de
in Capelle aan de IJssel geboren Gile Bae, een pianiste
van formaat, die pas 16 jaar
oud is! Zij begon op 5-jarige

uit zijn oeuvre. Het Allegro
molto moderato is afwisselend krachtig en traag met
parelende pianosoli, terwijl
het korte adagio sereen en
stemmig is. Het samenspel
met het orkest is, zeker voor
zulke jonge mensen, heel
goed te noemen. In het derde
deel is duidelijk een Noorse
dans te horen met een indrukwekkend en zeer vrolijk
slot met veel koperwerk. Bae
kreeg terecht een ovationeel
applaus en kwam niet weg
zonder de Goldbergvariatie
van Bach als toegift te geven.

leeftijd met pianospelen en
werd een jaar later al aangenomen bij het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.
In september 2010 werd ze
toegelaten tot de Accademia
Pianistica Internazionale
in Imola (Italië) en was zij
tevens finaliste in het befaamde Prinses Christina
Concours.

Na de pauze werd het stuk
'Nacht op de kale berg' van
Modest Moussorgski en
de 'Spartacus Suite' van de
Armeense componist Aram
Khachaturian ten gehore
gebracht. Vooral het adagio
is later gebruikt als thema
bij de Tv-serie 'The Onedin
Line'. Ook hier smeekte het
publiek om een toegift, het
werd de Piratendans, en kon
men terecht constateren dat
het Kennemer Jeugd Orkest
heel veel talent in huis heeft.

Zij vertolkte zondag op zeer
hoog niveau het uit drie delen bestaande Pianoconcert
in a mineur, opus 16 uit 1868
van de Noorse componist
Edvard Grieg; een vroeg
werk, hij was 25, maar één
van de bekendste werken

Het volgende concert is op
17 juli met een optreden van
Jeroen de Groot (viool), Joep
van Beijnum (het jonge viooltalent dat eerder samen met
Emmy Verhey speelde tijdens
het jubileumconcert in 2010)
en Bernd Brackman (piano).

Het Kennemer Jeugd Orkest

Reddingsmaatschappij

Zoekplaatje

In het kader van de Kerkplein Concerten trad afgelopen

Open podiumavond ‘Kunst Verwoord’
Op dit moment is in het Zandvoorts Museum de tentoon-

stelling Perceptie(s) te zien. Een tentoonstelling waarbij de

kunstenaars trachten verschillende manieren van commu-

niceren tot één geheel samen te voegen. Dinsdag 28 juni
organiseert het museum een open podiumavond.

bld15408

Op de foto van deze week staat een man van in de zestig, zo schatten wij, op een
binnenplaatsje/achterplaatsje. We zouden graag willen weten wie dit is. Reactie kunt
u kwijt per mail op zoekplaatje@oudzandvoort.nl of bij Cor Draijer op 06-3614 9717
(graag pas bellen na 19:00 uur)

Hoe vaak spreken schilders,
beeldhouwers en dichters
echt met elkaar, hoe vaak luisteren zij (en wij) naar elkaar?
Zijn wij in staat om een dialoog met elkaar aan te gaan
om Babylonische spraakverwarringen te voorkomen?
De schilderkunst spreekt
met verf op het platte vlak,

de beeldhouwkunst spreekt
met driedimensionale materialen in de ruimte en in
de dichtkunst spreekt men
met woorden, alleen op een
andere manier dan dat we
gewend zijn. Perceptie(s) laat
zien dat een verweving van
deze drie kunstvormen mogelijk is.

In dit kader organiseert het
Zandvoorts Museum, in samenwerking met de dichtkring de Nieuwe Eglantier,
een open podium onder de
naam: Kunst verwoord. Op
deze open podiumavond worden (Zandvoortse) dichters
uitgenodigd uit eigen werk
voor te dragen. Ook dichters
van de Nieuwe Eglantier zullen hun gedichten ten gehore
kunnen brengen. De avond
krijgt een muzikale omlijsting en publiek is van harte
welkom. Dinsdag 28 juni om
20.00 uur in het museum.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand juni voor Pashouders:

Malse haasfiletrollade
kilo € 8,95

De lekkerste Franse
roomboter croissants
3 halen - 2 betalen
Nu 3 stuks € 1,70

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie schilderijen
binnen hebben?

Voor Pashouders
10% korting op
onze macaronischotel

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

5%

korting*

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

*Korting geldt niet op aanbiedingen

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

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand juni: Lamelparket eiken rustiek
in de kleuren naturel en wit van € 34,95 nu € 29,95 per m²
(Vouw)gordijnen
Tapijt
023-531 78 40
Vitrages
Vinyl
Haltestraat 56
Luxaflex
Laminaat
2042 LP Zandvoort
Zonwering
Parket
www.medina-woninginrichting.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Aanbieding voor
de maand juni:
Voor Pashouders
zonnebril op sterkte
vanaf € 89,-

Voor
Pashouders:
10% korting
op de gehele collectie!
Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Voor pashouders:
na het diner
een kaasplankje voor € 5,75 (i.p.v. € 8,75)
Terug van vakantie! We zijn er weer vanaf
vrijdag 24 juni, op onze eigen “culinaire”wijze!

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)
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De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Kapvergunning dode bomen 2011
In het afgelopen jaar zijn 24 bomen van de gemeente dood of bijna dood gegaan door harde en zoute zeewind, droogte en boomziekten. De bomen zijn gemerkt met een gele stip. Ze zijn reeds verwijderd, worden nog verwijderd of voor
meer dan 20% van de kroon gesnoeid.

De bomen worden niet altijd herplant. Dit is afhankelijk
van de aanwezigheid van voldoende bomen in de omgeving en het beschikbare budget. Beeldbepalende bomen
en plekken waar veel mensen langs komen worden als
eerste weer nieuw geplant. De overige locaties blijven op

de lijst van te herplanten bomen staan voor een later jaar.
De kap van bomen bij projecten en de zieke iepen staan
niet op deze lijst. Ziet u een dode boom van de gemeente
zonder gele stip, wilt u dit dan melden bij de meldlijn? Ook
zieke iepen kunt u bij ons melden.

Locatie

soort

herplant

reden

Brederodestraat - achter no 15

verwijderd

wilg

instabiel boomzwam

eik 6x

snoei > 20%

niet vitaal 1m afzagen

amberboom

geen

niet vitaal / later

zuil eik

zuil eik

niet aangeslagen

eik

geen

dood / voldoende bomen

kastanje

geen

kastanjeziekte / later

kastanje

geen

kastanjeziekte / later

kastanje

linde

kastanjeziekte

iep

iep

dood

platanen 11x

snoei >20%

kandelaberen

peer

iep

niet vitaal

prunus

els of prunus

vernield

peer

geen

niet vitaal/voldoende groen

robinia

geen

niet vitaal/ later

robinia 2x

robinia

niet vitaal

peer

iep

niet vitaal

iep 2x

iep

niet vitaal

verwijderd

eik

instabiel

eik

snoei >.20%

veel dood hout

tulpenboom

tulpenboom

niet vitaal

prunus3x

rode esdoorn

niet vitaal

eik

geen

negatief onderzoek

Duintjesveldweg - P-plaats

Celsiusstraat - schuin voor no 2

Celsiusstraat - naast 95

Duinwindelaan - bosje tennispark

Gerkestraat – t.o. nr. 131

Gerkestraat – t.o. nr. 119

Grote Krocht - voor nr. 38

Haarlemmerstraat 84

Haltestraat

Jacob Catsstraat - schuin voor 32

Kostverlorenstraat 108

Kromboomsveld - plantsoen

Noorderduinweg - naast 16

Noorderduinweg - naast 16

Dr. J.P. Thijsseweg – t.o. 20

Dr. J.P. Thijsseweg – t.o. 22

Dr. De Visserstraat

Vondellaan

Zandvoortselaan - ventweg voor 212

Zandvoortselaan - ventweg voor 222

Zuidlaan – t.o. 37

			

/ vervanger al aanwezig

Dier van de Week

Qwibus is een prachtige zwarte kater van 5 jaar

jong. Een wit puntje aan zijn staart en een chronisch
snottebelletje aan zijn neus zijn de uiterlijke kenmerken waaraan hij direct te herkennen is. Het is een ontzettend lieve en sociale kater, makkelijk in de omgang
en een echt knuffelbeest. Qwibus kan het prima vinden
met soortgenoten en ook kinderen vindt hij leuk, als ze
maar niet heel klein zijn. Of Qwibus honden ook leuk
vindt is helaas niet bekend. Wel dat hij erg graag naar
buiten gaat en voor hem zoeken we dan ook een huis
waar dat mogelijk is; een kattenluikje is voor hem
ideaal.
Bent u inmiddels al gevallen voor deze leuke Qwibus?
Kom dan snel eens langs om nader kennis met hem te maken. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van
maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl
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Spotlights
21 juni 1955

21 juni 2011

Lieve (o)ma Corrie
& (o)pa Frits
Heel hartelijk gefeliciteerd
met jullie TROUWDAG!!
Nog vele gezonde jaren met elkaar!!
Liefs Liliane, Marcello, Frits & Marian
Nick, Fabio, Robin & Sergio

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Welkom thuis!
Wie
: Heer en mevrouw Plevier, Weijens en Baas
Bestemming : Cruise Middellandse Zee
Reisduur
: n.b.

Hoe was de vakantie?

Met z'n zessen hebben wij voor het eerst
een cruise gemaakt
en wel in de oostelijke Middellandse
zee. De tocht begon
in Venetië met de
MSC Magnifica. Wat
meteen opviel was
de ongelooflijk goede organisatie. Vanaf het eerste
moment hebben wij ons uitstekend vermaakt en wij
hadden dan ook grote bewondering voor de hele organisatie aan boord. Het eten, theater en de verzorging
waren uitstekend. Het personeel was zeer vriendelijk.
Het is beslist voor herhaling vatbaar.

Leukste ervaring?

Volgens het vaarschema hebben we Bari, Olympia,
Izmir, Istanboel en Dubrovnik bezocht. Wij hadden dit
zelf goed voorbereid en hebben dan ook Bari, Istanboel
en Dubrovnik op eigen gelegenheid bekeken. Olympia
en Efese hebben we met een excursie gedaan, waarbij
Olympia wat tegenviel.
Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

Zandvoortse Courant • nummer 25 • 23 juni 2011
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

Best aardig weekendweer
door Erna Meijer

van Nederland. Tot nu toe is er in Zandvoort alweer zo’n

Bernard Limat
Het zijn beslist moeilijke dagen voor kapper Bernard Limat.
Op 23 juni van 15.00 tot 18.00 uur wordt namelijk voor zijn

vele klanten een afscheidsreceptie gehouden in zijn zaak
aan het Schoolplein. Op zijn 15e, waarover later, begon hij
in het kappersvak en hij had heel graag zijn loopbaan na

precies 50 jaar in augustus willen afsluiten. Door ernstige
gezondheidsklachten is dat echter niet mogelijk; hij voelt

het echt “als in de steek gelaten” dat hij die laatste vier

maanden niet kan volbrengen en hij de zaak op 15 juni definitief moest sluiten.

Hoe is het ooit begonnen, vraag ik deze, in het Franse gedeelte van Zwitserland in 1946 geboren dorpsgenoot.
"Ik wilde van jongs af aan al kapper worden.
Mijn ouders kochten op een gegeven moment een boerderij aan het Meer van
Genève en daar ben ik op mijn 15e in
Lausanne in een kapsalon begonnen. Na mijn opleiding ben ik al op
mijn 18e in Aubonne zelfstandig
aan de slag gegaan. Enige tijd later ontmoette ik Amsterdamse
Jennie, die als gouvernante bij
een Nederlands gezin voor twee
jongetjes zorgde. Beiden moesten een keer geknipt worden en
zo ontstond het contact. Inmiddels
zijn wij 43 jaar getrouwd, kregen wij
drie dochters en zijn wij trotse grootouders van acht kleinkinderen!"

70 millimeter neerslag gevallen en daarmee is de maand

aan het Schoolplein en wilde er graag een herenkapper aan
toevoegen. Het gezin Limat kwam dus naar Zandvoort en is
daar nooit meer weggegaan! Bijzonder is wel dat het duidelijk
een familiezaak is geworden. Oudste dochter Paula werkt al
26 jaar bij haar vader en de jongste, Sandrine, heeft dit bijna
20 jaar gedaan. Middelste dochter Brigitte heeft in de afgelopen maanden, toen vader al in de uitputtende en ingrijpende
medische molen zat, haar zus bijgestaan door de telefoon te
bedienen.
Bernard Limat zal het kappersvak enorm gaan missen, want
hij ging iedere dag fluitend naar zijn werk. Hij is geen echt
clubmens en gaat het liefst individueel fietsen of lopen in de
duinen en op het strand. Vroeger spaarde hij nog postzegels,
maar hiermee is hij, zoals zovelen, een jaar of tien
geleden mee gestopt. Een heel bijzondere
hobby van jongs af aan, en hier dan wel in
clubverband, is het schieten met een
revolver (kaliber .37) op twaalf meter afstand. En, als hij van tijd tot
tijd in Zwitserland is, dan pakt hij
daar zijn geweer en wordt getracht het doel op een afstand
van maar liefst 300 meter te
raken! Onlangs heeft hij een
caravan gekocht en hoopt met
zijn vrouw Jennie nog vaak op
stap te kunnen gaan.
Wij wensen optimist Bernard Limat
een spoedig herstel toe en gunnen
hem nog vele plezierige jaren, samen
met zijn gezin, in Zandvoort.

Bernard Limat
De kniptechniek is duidelijk anders en zeker vijftig
jaar geleden bestond er nog een aparte opleiding, waarbij ook
Voor alle klanten die de zaak aan het Schoolplein gaan
het scheren van belang was. In de jaren ’60 kwam eveneens missen: dochter Paula start per 1 september aanstaande
het verven en permanent voor mannen (denk aan Willem in het voormalige pand van het reisbureau in de Cornelis
van Hanegem) in zwang. In 1974 kreeg Bernard een verzoek Slegersstraat haar eigen zaak onder de vertrouwde naam
van zijn zwager, Erik Renout. Hij had een dameskapperszaak ‘Bernard Coiffure’.

Radioprogramma bij RTL4

Yogatelier in Zandvoort

Het ZFM-programma Goedemorgen Zandvoort, dat zaterdags tussen 10.00 en 12.00 uur live vanuit hotel Hoogland
wordt uitgezonden, krijgt binnenkort landelijke aandacht.
RTL4 besteed komende zondag aandacht aan ZFM in het
goede doelenprogramma ‘Ambassadeur van de dag’.

Yoga aan het strand. Een inspirerender uitzicht is er haast
niet te bedenken. Dat dacht ook Marjon van der Velden,
oprichter van het Yogatelier. Samen met Wilma Werkenheim geeft zij de hele zomer iedere zaterdag, in het paviljoen van strandtent 21, een yogales ‘met zeezicht’.

Een cameraploeg van RTL
kwam in het kader van het
tv-programma enkele weken
geleden opnames maken
met Joep Sertons (acteur
GTST) en de Zandvoorter
Mark Verlooij. De ploeg was
in Zandvoort om zoveel

In de Ashtanga Vinyasa yogalessen staan de vaste houdingen (asana's), ademhaling en
meditatie centraal. Door de
synchronisatie van de adem
en beweging wordt de serie
één lange 'flow'. Yoga en meditatie zijn manieren om de

mogelijk donateurs voor de
hersenstichting bij elkaar te
krijgen en hebben via de microfoon van onze lokale radiozender dit wereldkundig
kunnen maken. De uitzending is komende zondag om
17.00 uur op RTL4. Kijken dus!

Inmiddels is de droogte geen issue meer in een flink deel

stilte en de rust in je zelf te
vinden. Op het moment dat
je weer van je matje afstapt
kun je dit meenemen in alles wat je in het leven doet.
De lessen zijn wekelijks van
10.00 tot 11.30 uur en de kosten bedragen € 12,50 per les.

juni inmiddels te nat. In tegenstelling tot veel verwachtingen voor de lange termijn blijkt dat juni veel minder
mooi uitpakt dan aanvankelijk voorzien.
Ook ondergetekende ging
begin juni uit van een leuk
weerherstel vanaf het midden van de maand met
overigens een normale
hoeveelheid neerslag. We
moeten ons realiseren dat
dit zomerweer eigenlijk heel
normaal is voor een land als
Nederland. De afgelopen
twee decennia zijn we vaak
enorm verwend geweest
met prachtige zomermaanden waarin 30 graden normaler was dan 15-17 graden
overdag.
De komende dagen blijft het
weer nog even wisselvallig.
Er is nog wat meer regen te
verwachten in het tweede
gedeelte van de week (tot
en met vrijdag). Door de
hele linie heen tot aan het
weekend blijft het veel te
koel met overdag soms
maar 16 graden. Normaal
voor eind juni is een graad
of 22 overdag.
Juist in het weekend lijkt
het weer te zullen verbeteren onder invloed van een
opkomend hogedrukgebied.
Voor de verandering kan het
dan eens wat langer droog
blijven bij overigens nog
gematigde temperaturen
Do.

van tegen de 20 graden.
Waarschijnlijk is sprake van
een mobiele hoge drukwig
en betekent dit geen overgang naar langdurig stabiel
zomerweer.
Na het weekend zien we
weer depressies naderen
vanuit het westen, en wordt
het tijdelijk zeer warm met
opstuw van zeer warme
lucht vanuit Zuid-Europa.
We moeten niet gek gaan
opkijken als het kwik een
keer per ongeluk oploopt
tot richting 30 graden rond
volgende week dinsdag. Ook
komende maandag zou het
al hoogzomers warm kunnen worden in Zandvoort.
De kans op onweer neemt
dan waarschijnlijk wel toe
(dinsdag/woensdag) en
dat is ook een kenmerk van
een in grote lijnen nog instabiele atmosfeer boven
West-Europa.
Toch zou zo’n in aanvang
nog wat wankele situatie
op den duur kunnen uitdraaien op mooi zomerweer. Meer (strand)weer is
er via de weerprimeurlijn,
0900-1234554
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
Max

17

16

18-19

21

Min

12

11

10

12

Zon

50%

75%

70%

65%

Neerslag

75%

75%

20%

15%

wzw. 4-5

wnw. 4

w. 4

wzw. 3-4

Wind

15

Kung fu panda 2
Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:
Peuters in Beweging. vanaf 2 jaar.
Woensdag 9:30 - 10:30

5 oktober – 14 december

Creatief met foto’s op de computer. vanaf 9 jaar.
Donderdag 15:30 – 16:45

8 september – 13 oktober

Timmeren
Vrijdag 15:30 – 17:00

23 september – 16 december

Volwassenen bewegen:
Struinen in de Duinen.
beleef de duinen terwijl we samen wandelen.

Woensdag 10:00 – 11:30

14 september – 12 oktober

Improvisatie toneel, Theatersport.
Donderdag 20:00 – 22:00

29 september- 22 december

YogActief.
Dinsdag 20:00 – 21:30

13 september – 29 november

Hatha Yoga.
Vrijdag 11:00 – 12:00

16 september – 16 december

Houding en Conditie op muziek 55 plus.
Donderdag 14:30 -15:30

22 september – 15 december

Creatief:
Taarten versieren, een workshop.
Zaterdag 12:30 – 15:30
Woensdag 19:00 – 22:00

8 oktober
12 oktober

Kunstgeschiedenis, van impressionisme naar Van Gogh.
Donderdag 10:00 – 12:00

27 oktober – 3 november

Schilderen vanuit de kleurologie.
Dinsdag 20:00 – 22:00

4 oktober – 29 november

Dinsdag 9:30 – 12:00

20 september – 13 december

Dinsdag 13:00 – 15:30

20 september – 13 december

Boetseren en Beeldhouwen.
Maandag of Donderdag 19:30 – 22:0
26 september – 22 december
26 oktober – 14 december

Klussen met Fred in en om het huis,
speciaal voor senioren (ook vrouwen).

Vrijdag 13:30 – 15:00

Radioindeling vanaf
1 maart 2011 van ZFM
Zondag
08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Maandag
08.00
11.00
12.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Countrytraxx
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you
Golden ZFM(H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur
Zandvoort op Zaterdag(H)
In Zandvoortse Zaken
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Tussen Eb en Vloed

08.00 uur Zondag in Kennemerland(H)
11.00 uur Zantvoort uit Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
18.00 uur ZFM in de avond
19.00 uur In Zandvoortse Zaken(H)
20.00 uur ZFM Jazz(H)
22.00 uur Tussen Eb en vloed
20.00 uur Gemeenteraadsvergadering
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag

Glas in Lood.
Woensdag 19:30 – 22:00

radio + tv

Dinsdag

Aquarelleren.
Open Atelier.

Po's droom is uitgekomen
nu hij De Drakenkrijger
is en de Vredesvallei
beschermt samen met
zijn vrienden en andere Kung Fu meesters,
De Vurige Vijf (Tijger,
Kraan, Mantis, Adder
en Monkie). Zijn nieuwe leventje verandert
volledig als een nare
tegenstander met een
geheim wapen China
probeert te veroveren
en een einde wil maken aan Kung Fu. Po
moet samen met De
Vurige Vijf China doorkruisen om
deze vijand te overmeesteren. Maar hoe?

23 september – 16 december.

Computer:

08.00
09.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM in de ochtend
De Watertoren
Inspiratieradio(H)
Muziekboulevard
De Vinyljaren
Muziekboulevard
Zpower
Country tracks
Flexx radio

20.00 uur De Hoop radio
21.00 uur Peaceful Radio(H)
23.00 uur Tussen Eb en Vloed

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdag
08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zaterdag
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Goedenmorgen Zandvoort(H)
De Watertoren
Muziekboulevard
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed
ZFM Jazz (H)
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je Weekend in
Vrijdagavond live
Sea It
Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Oud Zandvoort
Zandvoort uit Zandvoort
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

Office 2007 voor ZZPers.
Maandag 20:00 – 22:00

24 oktober – 28 november

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

26 oktober – 30 november

Digitale Fotobewerking.
Donderdag 20:00 – 22:00

27 oktober – 1 december

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023. 57.40.330
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RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Column
Groot worden

AROUND THE WORLD
Sander Terol,
terug naar zijn roots…
Als 3 maanden oude baby kwam de inmiddels 29-jarige

Sander Terol, vanwege economische redenen, via adop-

tie vanuit Indonesië in Nederland terecht. Bij zijn trotse

ouders Ineke en Henk groeit hij samen met zijn zusje Jolanda op in Zandvoort. Al van kleins af aan had Sander

de wil om ooit terug te keren naar zijn geboorteland,
om te zien waar hij vandaan kwam en om op zoek te

gaan naar zijn biologische ouders. Er waren geen excu-

ses meer en het was tijd om de knoop door te hakken:

Zus, vader, Sander, broer en kleine nichtjes!

Sander vertrok naar Indonesië, back to his roots….
door Ilja Noltee

Sander begon zijn reis met vrijwilligerswerk in een weeshuis. Na een maand vloog hij naar Jakarta om rond te
reizen. Op de adoptiepapieren die Sander had meegenomen stonden twee adressen, waar hij sowieso een
bezoekje aan zou brengen. Sander: “Het eerste adres
was van mijn geboortekliniek in Jakarta. Ik wist dat het
geen geboortekliniek meer was, omdat ik er tijdens mijn
eerste bezoek aan Indonesië, 14 jaar geleden, met mijn
ouders al eens geweest was toen we een afspraak hadden gemaakt met de contactpersoon van de adoptiestichting, ‘Tante Suus’. Ze wilde mij laten zien waar ik
geboren was, maar meer kon ze niet voor mij betekenen. Nu had ik alle tijd van de wereld en kon ik praten
met de huisbaas, de dochter van de vroedvrouw tijdens
mijn geboorte. Maar er was geen informatie en alle dossiers waren verloren gegaan. Ze raadde mij aan om het
tweede adres te gaan zoeken.”
En zo vervolgde Sander zijn zoektocht met behulp van
het tweede adres op de adoptiepapieren. Het ging om
het huis van zijn biologische moeder, mevrouw Sudarti.
Het huisje zou zich bevinden in Kampung Jogoyudan, in
Jogjakarta om precies te zijn. “Via Bandung ben ik met
de trein naar het culturele hart van Java gegaan. In de
losmen, een Indonesisch hostel, kwam ik in gesprek met
de receptionist Hulahup en hij bood me zijn hulp aan. De
volgende dag gingen we samen de kampung in. Het werd
een hele zoektocht, maar iedereen in het dorp probeerde
zijn steentje bij te dragen. Bij iedere vrouw in de vijftig die
je er tegenkomt denk je, misschien is dat haar wel. Iedere
jongen of meid kan je broer of zus zijn”, vertelt Sander.
En toen kwam het moment waar Sander al die tijd op gewacht heeft…. “Is dit haar dan? dacht ik. Ze bekeek mij van
top tot teen en ik haar. De adoptiepapieren werden haar
overhandigd en ze glimlachte, maar keek mij vervolgens
medelijdend aan. Ze begon te praten tegen Hulahup en
ik ving het woord ‘meninggal’ op. Overleden, of letterlijk

‘vertrokken’. Ik kreeg een brok in mijn keel. Na een tijdje
werd me verteld dat we verkeerd zaten. Deze mevrouw
heette ook Sudarti, maar het huis was verkeerd. We gingen
verder…Voor een groen huisje zat een vrouw en daar stopten we. “This is it,” zei Hulahup. De mannen begonnen de
dame te ondervragen. Na een tijdje vertelden ze mij het: Ibu
Sudarti is 5 jaar geleden overleden. De bevestiging kwam
alsnog hard aan.”
Sander was dus in de veronderstelling dat hij vijf jaar te laat
was om zijn biologische moeder te ontmoeten. Uiteindelijk
bleek deze mevrouw Sudarti helemaal niet zijn moeder te
zijn. Zijn echte moeder had 9 broers en zussen, nog een
zoon en een dochter na Sander gekregen en bleef getrouwd
met Sanders vader totdat ze overleed, negen jaar geleden.
Sander ontmoette daarentegen wel zijn oom en tante en
na een paar emotionele momenten ging hij met hen mee.
Daar heeft hij neven en nichten en nog een oom en tante
ontmoet en een paar dagen later hebben zijn twee tantes
hem vergezeld in de trein terug naar Jakarta: naar zijn vader,
zus en broer.
Sander: “Na de treinreis werden we, mijn tantes, mijn
nichtje en ik, van het station opgehaald door mijn vader.
“Is this him?”, vroeg de man en na een knikje omhelsde hij
me stevig. Ik was het niet van plan, maar moest toch een
traantje laten. We namen een taxi en hij deed zijn muts
af. Kort geknipt haar dat al wat grijzig werd kwam tevoorschijn. Voor het eerst zag ik hoe ik eruit zou komen te zien
als ik ouder ben.”
Na een heftige en vooral emotionele zoektocht heeft
Sander dus toch zijn familie gevonden en dat allemaal op
eigen houtje. “Ik ben heel blij dat ik mijn vader, broer en zus
heb gevonden. In tien dagen hebben we elkaar een beetje
leren kennen. Alles voelt goed en het klopt. Hij voelt ook
echt als mijn vader, Rangga is echt mijn broer en Ika echt
mijn zus. Maar Jolanda blijft dat ook nog steeds, daar verandert niets aan, van haar hou ik onwijs veel. Maar met mijn
Indonesische familie… wij lijken op elkaar”, sluit Sander af.

Groot worden is het dagelijks leven. Dat begint bij de eerste
dag dat je het levenslicht ziet. Maar waar stopt het? Ik dacht
altijd wanneer je, als je weer een mooie auto ziet, niet meer
tegen jezelf zegt: als ik later groot ben…. Bij sommigen is dat
al op hun achttiende en bij anderen duurt dat iets langer.
Maar de echte vraag rijst nu bij mij: waar sta ik in het leven?
Hoor ik bij de mensen die nog steeds aan het groot worden
zijn of ben ik uitgegroeid? Ik zeg nooit meer tegen mezelf
“als ik later groot ben…” en oorlogje spelen in de duinen
is ook al weer wat jaartjes verledentijd. Maar toch schuilt
er nog een kind in me. Het is een gevoel en meer ook niet.
Op een bepaald moment wil dat gevoel wel de overhand
nemen en ben ik weer heel kinderlijk maar wanneer is dat?
Ik weet gewoon dat het een keer tot een uitbarsting komt
van puur kinderlijk gedrag maar wat is er voor nodig om
dat eruit te krijgen?
Deze week ben ik in de zoektocht naar het groot worden
weer wat wijzer geworden. Ik ben keihard met mijn neus
op de feiten gedrukt: er schuilt een heel klein jochie in mij.
Ik was weer terug bij af en weer terug in mijn kinderjaren.
Het gevoel had ineens een naam gekregen. Zijn naam is
Link. Mijn vriendin heeft voor de Wii namelijk ‘Zelda’ gekocht. En daar liep ik weer rond met een hele voorraad
theezakjes onder mijn ogen. Ik was weer kind dat stiekem
tot 3 uur ’s nachts aan het Zeldaën was. Maar dit keer niet
met een vriendje. Nee, ik heb het hoogst persoonlijk voor
elkaar gekregen om van mijn vriendin ook weer een kind
te maken. Zou dat dan het summum zijn van groot worden
om een ander weer kind te laten zijn?

Get Out!

Vrijdag 24 juni:
Het was weer oergezellig in Café Koper afgelopen maand. Van ‘Pappie
loop toch niet zo snel’ tot ‘Huilen is voor jou te laat’. En het werd snel
later.... Deze vrijdag worden weer smartlappen en levensliederen
gezongen met begeleiding van accordeonist Gerard Bosman. Er zijn
tekstboeken aanwezig. Iedereen is welkom, zangtalent niet nodig, hoog
gezelligheidsgehalte meenemen des te meer. Van 21.00 tot 02.00 uur.
Zaterdag 25 juni:
Het Holland Festival is sinds 1947 het toonaangevende internationale
podiumkunstenfestival in Nederland. Dit is het laatste weekend van dit
jaar om het festival in Amsterdam te bezoeken! Optredens in diverse
genres zoals muziektheater, klassiek en eigentijds theater, dans, popmuziek en meer. Voor elk wat wils! Zie www.hollandfestival.nl voor alle info.
Leden van De Dijk komen weer langs voor hun jaarlijkse Patronaat
concert! Dommelsch zaal. Aanvang: 21.00 uur, kaarten: € 20 (via
www.patronaat.nl)
Zondag 26 juni:
Op deze zondag wordt Circuit Park Zandvoort omgedoopt tot een
Italiaans festivalterrein, waar naast het aanschouwen van diverse motorische exoten van Lamborghini, Alfa Romeo, FIAT, Lancia,
Maserati en Ferrari, ook genoten kan worden van Italiaans eten en
lifestyleproducten uit het land van de ‘tricolore’. Zie meer informatie:
www.cpz.nl
De BBBZ (Big Band Buitenlandse Zaken) speelt jazzswing, latin en
wereldmuziek met volop ruimte voor improvisatie. Locatie: muziekpaviljoen, centrum. Tijd: 13:00-16:00 uur.
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Strandpaviljoen
bekend als ondernemer in Zandvoort!
Thalassa 18
Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...
Bezoek voor meer informatie

Schrijf u www.zandvoortinbedrijf.nl
nu in voor onze
Nieuwsbrief!
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Rustig wonen nabij duinen en strand

sinds 1959
Ondanks storm en regen
was het haringhappen weer groots!
Mede door de inzet en medewerking van:
Haring
Verse vis
Verse vis
Oesters
Gerookte paling
Accordeon
Koor
Visbakwagen

- Haringhandel A. Hoek - Katwijk
- Dutch Seafood - IJmuiden
- Diverse kotters visafslag IJmuiden
- Adri en zoon uit Yerseke
- Jan Giesbergen
- Gré van den Berg
- www.smartlappenkoorbeverwijk.nl
- Arlan en Patrick Berg

Appartementen te huur
Waarvoor wij hen hartelijk willen bedanken.
Bedrijf.nl voor
ondernemend
ineen
Bentveld
en ZandvoortZandvoort
Het team van Thalassa!

Vers aan zee!!!

27-10-2010 9:08:11

Bodaan in Bentveld
Bramenlaan 2-204
Kostverloren in
Zandvoort
Burg. Nawijnlaan
100-149

Aan de rand van het schitterende gebied ‘De Amsterdamse waterduinen’ verhuurt
Woonzorg Nederland rustig gelegen appartementen voor 55+’ers in Bentveld en
Zandvoort. Op de complexen is een beheerder aanwezig voor al uw vragen.
Bodaan in Bentveld
• Tweekamerappartementen, bereikbaar met trap of lift;
• Appartementen drempelvrij en rolstoelgeschikt, voorzien van terras of balkon;
• Diensten pakket beschikbaar zoals: maaltijdvoorzieningen, alarmering;
• Collectieve fietsstalling aanwezig;
• Grote algemene tuin, grenzend aan het vrij toegankelijke duinengebied;
• Bushalte op loopafstand;
• Netto huurprijs vanaf *€ 411,66, servicekosten € 82,26 exclusief stookkosten
per maand.
Kostverloren in Zandvoort
• Tweekamerappartementen verdeeld over gebouwen van twee of vijf etages,
bereikbaar met trap of lift;
• Appartementen drempel vrij en rolstoelgeschikt;
• Collectieve fietsstalling aanwezig;
• Recreatieruimte waar diverse activiteiten zoals kaarten, sjoelen, koersbal en
koffieochtenden plaatsvinden;
• Gelegen naast het duingebied van Zandvoort;
• Bushalte op loopafstand;
• Netto huurprijs vanaf *€ 393,33, servicekosten € 60,85 exclusief stookkosten
per maand.
*Prijspeil juli 2011

Klantenservice
0900-1234 996
(lokaal tarief),
op werkdagen vanaf
08.30 tot 17.30 uur.
www.woonzorg.nl

18

Geïnteresseerd?
Let op: Voor sociale huurwoningen mag het verzamelinkomen van het gehele
huishouden maximaal € 33.614,- per jaar zijn, uitzonderingen daargelaten.Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerders via telefoonnummers:
(020) 666 24 07 / (020) 666 24 84. Ook kunt u contact opnemen met de
Klantenservice, telefoonnummer 0900-1234 996, of kijk op www.woonzorg.nl.

Biba

CV installatie
decoratie & onderhoud
schilderwerken

R

Dakdekkers

tel. 06-20099006

Dakkapellen

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Dakdekkers
Kozijnen Klein electra

Deuren

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Timmerwerk
Vloeren

Badkamers
Timmerwerk
Wand
afwerking

Vloeren

Klein electra
Badkamers
www.bergtotaaltechniek.nl
06
- 53 25 42Wand
97
Metselen Tegelwerk

afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

Wij feliciteren Jaap en Pen
met hun nieuwe restaurant
en wensen hun heel veel succes met

Bundai Thai
Zeestraat 46 - Zandvoort
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Welkom in Zandvoort, Drenthe

18 boerderijen, een bushalte en een brievenbus
Als je op de ANWB routeplanner op internet een route van
Zandvoort naar waar dan ook wilt intikken, vraagt de planner altijd welke Zandvoort je bedoelt: Zandvoort, Zand-

voort (Aa en Hunze) of Zandvoort (Lingewaard). De eerste
is ons dorp, de tweede ligt in Drenthe en de derde tussen
Nijmegen en Arnhem. Nog twee Zandvoorts, dat maakt

nieuwsgierig. Ik besloot eerst Zandvoort in Drenthe eens
op te zoeken…

Je kunt Zandvoort, dat niet meer is dan een T-kruising met boerderijen
eromheen, op drie manieren binnenrijden

Aa en Hunze is vernoemd
naar de riviertjes de Aa en
de Hunze, die door deze gemeente in het noordoosten
van Drenthe stromen. Het is
qua oppervlakte een grote gemeente, 278 vierkante kilometer, en toch wonen er nog geen
26.000 mensen. Uitgestrekte
akkers en flinke stukken bos
vormen de hoofdmoot. De
grootste plaatsen zijn Rolde,
Gasselte, Gieten en Anloo. De
kleinste is Zandvoort. Het is
niet eens een echte plaats, het
is een buurtschap. En het heet
eigenlijk niet eens Zandvoort,
maar Gieterzandvoort. Je
kunt het gat, dat bestaat uit
twee lanen die elkaar op een
T-kruising ontmoeten, van
drie kanten binnenrijden.
Op twee daarvan staat een
bordje ‘Zandvoort’, kom je
vanuit Gieterveen, dan staat
er ‘Gieterzandvoort’.
Zandvoort ligt aan de parallelweg van de N33, die van
Assen naar Veendam loopt.
Het gehucht telt achttien
boerderijen en twee bedrijfspanden. Die boerderijen zijn
stuk voor stuk erg fraai en
goed onderhouden. Ik wan-

te zijn opgegaan. Maar dat is
een heel ander verhaal.

Tegenovergestelde

Zandvoort, Drenthe is in veel
opzichten het tegenovergestelde van Zandvoort aan
Zee. Het is er stil, schoon, er
is niet één modern gebouw,
het is er overdadig groen, het
ruikt er naar gras, dieren met
hoeven mogen gewoon in het
dorp rondlopen zonder dat er
stemmen opgaan om ze af te
schieten en er is geen enkele
winkel of horecagelegenheid,
laat staan een strandtent, een
döner kebab-zaak of een pizzeria. Het is, behalve voor de
pakweg 50 inwoners, vooral
een doorgangsplaatsje. Ter
wijl bij ons Nederland gewoon ophoudt.

del er doorheen op Eerste
Pinksterdag, en meteen valt
op dat men er blijkbaar niet Ut Drentherlaand
extreem religieus is, want in Naast automobilisten zie je
de verte zie ik dat diverse boe- er veel recreërende fietsers,
ren gewoon aan het werk zijn vooral ouderen. Zandvoort,
op hun tractoren. Hier en daar Drenthe kent alleen maar
zitten wat mensen in de tuin, autowegen en fietspaden;
maar verder wordt de rust al- voetgangers rest geen anleen verstoord door auto’s die dere mogelijkheid dan over
met hoge snelheid door het het fietspad te lopen. Als
dorp scheuren.
Dit ondanks de “Het is net of
Gatsometer die Zandvoort niet echt bestaat.
middenin het
Een spookdorpje.”
dorp staat, en
die naast de plaatsnaam een ik daar loop en foto’s maak
tweede link met ons dorp van de boerderijen en de
legt, want uitvinder Maus Zandvoortse schapen en
Gatsonides heeft een tegel op paarden, komt er een oude
de Zandvoort Walk of Fame. man op een fiets op me af.
Althans, dat had-ie, want die “Ik daacht datter voorbie
hele Walk of Fame lijkt in rook Gietervi-j’n nog een rechtsoaf

De hoofdweg van Zandvoort heet ook Zandvoort, en loopt van Gieten
naar Gieterveen

waas. Moar doar waas allienen een kanoal. Dit is toch
Eext erz aandvoart?” “Nee
meneer”, zeg ik, “dit is Zand
voort. En als u rechtsaf wilt,
daar verderop is een tunneltje onder de N33 door.”
(Ik weet dat toevallig, want
zo ben ik Zandvoort binnen
komen rijden.) Het bestaan
van een Zandvoort zonder Eexter ervoor is nieuw
voor hem. “Ik fiets al tien
joar door ut Grunninger- en
Drentherlaand, moar ik bin
hier nog noait laangsgekommen. Ach, ik kom wel wier op
un bekend plekje,” antwoordt
hij. Vrolijk groetend stapt hij
op z’n fiets en rijdt verder.
Grappig, ik ben hier net drie
kwartier en ik kan al een echte
Drent de weg wijzen.
Het plaatsje Eexterzandvoort,
waar hij het over heeft, lijkt
sterk op Zandvoort en ligt
aan de andere kant van de
N33. Eexterzandvoort wordt
wèl uitgebreid genoemd op
de website van de gemeente
Aa en Hunze. Het is net of dit
Zandvoort niet echt bestaat.
Desondanks komen er maar
liefst drie bussen doorheen:
lijn 93 naar Zuidlaren, lijn 94
naar Stadskanaal, en lijn 603
naar Veendam. De bushalte
heet ‘Weg naar Zandvoort’
(alsof je er niet al bent) en de
halte heet ‘Eexterzandvoort’.
Het bestaan van Zandvoort
zelf lijkt ook hier te worden
ontkend. Een spookdorpje.
Maar ik ben er toch echt
geweest, en ik raad alle
Zandvoorters (aan Zee) van
harte aan er eens te gaan kijken. Het is 234 kilometer rijden, je bent er in een uur helemaal op uitgekeken, maar
desondanks is het de moeite
waard.
Zo, volgend jaar Pinksteren
maar eens naar Zandvoort
(Lingewaard).

Het dorp telt zo’n 18 boerderijen, die er allemaal tiptop uitzien
Je koopt hier al een flinke boerderij voor 4 à 5 ton

De bushalte in Zandvoort heet ‘Weg naar Zandvoort’. Bizar…

Net als bij ons heeft in dit Zandvoort de vergrijzing toegeslagen, vooral
onder de schapen
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Rijksoverheid

Zienswijzeprocedure ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
voor verlenging van de gebruiksduur van de nachtelijke vertrek- en
naderingsprocedures
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt het volgende bekend:
Van 29 juni tot en met 26 juli 2011 ligt de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) ter inzage. De ontwerpwijziging biedt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de mogelijkheid om de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures tot uiterlijk
06.45 uur te gebruiken om een gunstig effect op de hinderbeleving te bewerkstelligen. Dit gebeurt alleen wanneer het verkeersaanbod
en andere operationele omstandigheden dat toelaten. Op basis van het actuele verkeersaanbod wordt door LVNL vastgesteld op welk
tijdstip tussen 06.00 uur en 06.45 uur wordt overgegaan naar de dagprocedures. Hierbij is 06.30 uur de richttijd.
Op grond van de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht kunt u in deze periode uw zienswijze geven
op deze ontwerpwijziging.
Verlenging nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures op de Luchthaven
Schiphol
In 2007 is aan de Alderstafel het ‘Convenant hinderbeperkende maatregelen
Schiphol korte termijn’ ondertekend. De Alderstafel is het overlegorgaan waarin
de luchtvaartpartijen, bestuurders en bewoners uit de Schipholregio zijn
vertegenwoordigd en dat het kabinet adviseert over de ontwikkeling van Schiphol
in relatie tot hinderbeperking. Eén van de hinderbeperkende maatregelen uit dit
convenant heeft betrekking op het verlengen van de gebruiksduur van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures in de vroege ochtend. ’s Nachts worden
andere routes en procedures gehanteerd die per saldo minder hinder opleveren
in de omgeving van Schiphol. De capaciteit van het af te handelen luchtverkeer is
bij toepassing van nachtprocedures beperkter in vergelijking met dagprocedures.

- de stadsdeelkantoren Amsterdam Centrum, Noord, West, Nieuw-West, Zuid,
Oost en Zuidoost;
- de bibliotheken van de provinciehuizen van Noord-Holland, Zuid-Holland
en Utrecht;
- het Informatiecentrum van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
in Den Haag;
- de kantoren van Rijkswaterstaat Noord-Holland in Haarlem, Rijkswaterstaat
Zuid-Holland in Rotterdam en Rijkswaterstaat Utrecht in Utrecht.

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) heeft positief
geadviseerd op het starten van een experiment gezien de per saldo positieve
effecten op de hinderbeperking. Het experiment met de verlenging van de
gebruiks-duur van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures is op 13 maart
2008 van start gegaan op basis van een ministeriële experimenteerregeling op
grond van art. 8.23a Wet luchtvaart. Vervolgens is in het ‘Convenant hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol middellange termijn’ door alle partijen aan
de Alderstafel afgesproken dat deze hinderbeperkende maatregel middels een
experiment ‘Verlenging duur nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures’ zou
worden voortgezet.

Vragen
Voor vragen over de zienswijzeprocedure kunt u terecht bij het Centrum
Publieksparticipatie, telefoon 070 456 96 02.
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met ambtenaren
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Luchthavens, telefoon
070 456 72 76.

De ministeriële experimenteerregeling die dit experiment mogelijk maakte, is
op 4 mei 2011 afgelopen. Aan de Alderstafel is afgesproken om na 4 mei 2011
de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures tot 06.30 uur (richttijd) te blijven
toepassen, zolang het verkeersaanbod dit toelaat. Aangezien het experiment al
een keer met een half jaar is verlengd en artikel 8.23a, vijfde lid, Wet luchtvaart
verlenging slechts eenmaal toestaat, kan de experimenteerregeling niet meer
worden verlengd.
Op verzoek van de Alderstafel wordt voortzetting van de hinderbeperkende
maatregel door onderhavige wijziging van het LVB mogelijk gemaakt.
Het ontwerpbesluit leidt per saldo tot een afname van het totaal aantal ernstig
gehinderden en een afname van het totaal aantal ernstig slaapverstoorden in
de omgeving van Schiphol.
De geluidbelasting zal enigszins toenemen onder de nachtroutes ten gunste van
andere gebieden zoals onder meer Amsterdam en Zaanstad. Wanneer de verkeersvolumes toenemen, kan de toepassing van de verlengde gebruiksduur van
de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures steeds minder lang worden voortgezet na 06.00 uur. Uitgaande van groei van het verkeer zijn deze effecten
daarmee dus tijdelijk.
Hoe komt u aan meer informatie?
Inzien
U kunt van 29 juni 2011 tot en met 26 juli 2011 de ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol tijdens de reguliere openingstijden inzien op de volgende
locaties:
- gemeentehuizen van Aalsmeer, Abcoude, Alphen aan den Rijn, Amstelveen,
Amsterdam, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, De Ronde Venen, Diemen,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk,
Hillegom, Kaag en Braassem, Landsmeer, Leiden, Lisse, Muiden, Nieuwkoop,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest,
Uithoorn, Velsen, Weesp, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort;

Downloaden
De ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol is te downloaden
via www.centrumpp.nl.

Hoe kunt u reageren?
U kunt gedurende de gehele reactieperiode schriftelijk of mondeling reageren op
de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol voor verlenging
van nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures. Dit kan online, schriftelijk en
mondeling via het Centrum Publieksparticipatie.
Online
Via www.centrumpp.nl kunt u online reageren door het invullen van een reactieformulier. In communicatie met participanten werkt het Centrum Publieksparticipatie zoveel mogelijk digitaal. Dit is efficiënt, snel en duurzaam.
Schriftelijk
Stuur uw schriftelijke zienswijze tot en met 26 juli 2011 naar:
Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. Ontwerpwijziging LVB Schiphol verlenging
nachtelijke procedures
Postbus 30316
2500 GH Den Haag
Mondeling
U kunt uw zienswijze mondeling geven. Belt u hiervoor met het Centrum
Publieksparticipatie tijdens kantooruren, telefoon 070 456 96 02. Er wordt dan
met u afgesproken dat een notulist u terugbelt en uw mondelinge zienswijze
noteert.
Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Centrum Publieksparticipatie verwerkt alle reacties. De gebundelde,
geanonimiseerde zienswijzen kunt u vanaf september 2011 downloaden via
www.centrumpp.nl. Na de zienswijzeprocedure en mogelijke behandeling in
de Tweede Kamer wordt een besluit genomen in de ministerraad.
Vervolgens zal het ontwerp LVB voor advies worden ingediend bij de Raad van
State. Indieners van zienswijzen ontvangen informatie over de verdere besluitvorming. Ook krijgen zij op hoofdlijnen antwoord op de ingebrachte zienswijzen.

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

Gemeentelijke publicatie week 25 - 2011

Ingekomen vergunningenaanvragen

Vergadering college

Omgevingsvergunning

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 24 en
de verdere in week 24 door het college genomen besluiten
zijn in week 25 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 juni 2011. De bijeenkomsten gemeenteraad-debat en gemeenteraad-besluitvorming van woensdag 29 juni komen te vervallen.

Dinsdag 28 juni 20.00 uur: Informatie

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:

- De Schelp 40, kappen van een boom, ingekomen 10 juni 2011,
2011-VV-097.
- Burg.van Alphenstraat 59, aanbrengen buitenisolatie en
stuclaag, 2011-VV-098.
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.

Op de agenda staat het volgende onderwerp:
3. Overname opstallen en inventaris parkeerterrein De Zuid.

Verzonden besluiten

U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over het
onderwerp op de agenda.

- Hogeweg 39, veranderen van de woning, verzonden 14 juni
2011, 2010-125Lv.

Ronde Tafelbijeenkomst

Bouwvergunningen verleend (geen omgevingsvergunning)

Geweigerde omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:

- De Savornin Lohmanstraat 4, plaatsen van een dakkapel en
een kozijn, verzonden 14 juni 2011, 2011-VV-073.
Op dinsdag 28 juni om 21.15 uur is er een Ronde Tafelbijeenkomst. Op de agenda staat:
De toekomstvisie begraafplaats Zandvoort.
Op donderdag 30 juni om 20.00 uur is er een extra Ronde
Tafelbijeenkomst. Op de agenda staat:
Rekenkamer Zandvoort
a. rapport Benutten en doorwerken
b. rapport Lokale heffingen
c. jaarverslag 2010
d. mededeling over het onderzoeksplan 2011
U wordt van harte uitgenodigd om over de onderwerpen aan
de Ronde Tafel mee te praten. Aanmelden mag, maar is niet
nodig.
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
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 en alle informatie op de website van
de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”. De bijeenkomsten
worden via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden
(Raadsnet: “luisteren en verslag”).

Bentveld:

- Westerduinweg 24, kappen van 50 zeedennen, verzonden 14
juni 2011, 2011-VV-023.

Verkeersbesluit t.b.v. Culinair Zandvoort 23 t/m 27 juni 2011

Voor het mogelijk maken van het evenement Culinair Zandvoort (vergunning met kenmerk VH/VV/2011/01/000075) en
voor de veiligheid op de weg, besluit het college van Burgemeester en Wethouders om:
1. over te gaan tot de plaatsing van dranghekken inclusief de
borden conform model C01van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: Kleine Krocht nabij het Raadhuisplein, Gasthuisplein
nabij de Kruisstraat, Gasthuisstraat nabij de Agnetastraat en
Swaluëstraat nabij Achterom
2. op maandag 20 juni de borden E01 van bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord woensdag 22 juni 2011 t/m maandag 27-6 te plaatsen
op de locatie van de parkeervakken op de Kleine Krocht, het
Gasthuisplein en Swaluëstraat
3. te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing
van deze mededeling in één of meer plaatselijke dag- of
weekbladen.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.
Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan
de burgemeester te richten.

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 09.00 en 11.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.
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voetbal

paardensport

Kelly Steen Nederlands Kampioen
Plaatsgenote Kelly Steen (14) is met het KNVB-elftal van
rayon West 1, Nederlands Kampioen geworden. Als keepster heeft zij een grote rol gehad in het behalen van dit
hooggewaardeerde kampioenschap.

Kelly Steen met de fraaie beker

Talenten uit heel Nederland
hebben deelgenomen via de
rayonelftallen van de KNVB
aan dit kampioenschap dat in
Friesland werd gespeeld. Kelly
is lid van het meisjesteam van
rayon West 1 onder 14 jaar en
staat al een aantal jaren in de
belangstelling van de overkoepelende voetbalbond. “Het
was alleen al geweldig om aan
dit dr. Fadrhonctoernooi deel
te mogen nemen. En het nog
winnen ook was helemaal super”, zegt een dolblije Kelly die
het niet onder stoelen of banken steekt dat zij over een aantal jaren graag in de eredivisie
dames wil spelen. Namens
de Zandvoortse Courant van
harte gefeliciteerd.

voetbal
De selectie van SV Zandvoort zal komend seizoen enkele
mutaties ondergaan. Een viertal selectiespelers zal de club
verlaten, twee gaan op een lager niveau bij Zandvoort spelen en twee komen terug op het oude nest.

ging daarna naar de beloftes van ADO Den Haag om
vervolgens de kleuren van de
topamateurclub V.V. Katwijk
te verdedigen. Bij de Haagse
club werd hij aanvoerder van
Jong ADO Den Haag. Voordat
hij naar ADO Den Haag verhuisde heeft hij nog stage
gelopen bij NAC Breda. Ook
Chris Dölger komt weer terug bij SV Zandvoort na zijn
‘avontuur’ bij DSOV.

SV Zandvoort goalgetter
Michel de Haan en aanvoerder Remko Ronday hangen
hun voetbalschoenen voor
wat het selectievoetbal betreft aan de wilgen. De beide
spelers vinden het welletjes
en gaan voor hun plezier
een paar stapjes lager aan
de slag. Verder zullen Ismael
El Bakkali (ABN-AMRO,
Amstelveen), Bud Water
(Young Boys, Haarlem), Jordy
Schuurman (Stormvogels,
IJmuiden) en Michael Roesler
(RCH, Heemstede) volgend
jaar geen deel van de selectie van SV Zandvoort meer
uitmaken.

voetbal
Zandvoort trainer Pieter Keur wordt per direct spitsentrainer van AZ. De eredivisieclub
heeft hem voor 20 uur per week aangesteld om de huidige spitsen van de A-selectie
te begeleiden.
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de kampioensbeker van de FNRS zitcompetitie gewonnen
voor de best zittende manege van Noord-Holland. In een

spannende regiofinale bij manege Paardenhof in Kwadijk,
waarbij 8 FNRS maneges uit Noord-Holland streden om

de felbegeerde beker, heeft de Bentveldse stal overtuigend gewonnen.

een contract getekend tot de
zomer van 2012. Zijn verbintenis met de oud-Nederlands
kampioen uit Alkmaar heeft

geen gevolgen voor zijn contract bij SV Zandvoort waar
hij hoofdtrainer/coach is van
de selectie.

Met veel training en individuele begeleiding zijn de
ruiters op voor hen vreemde
paarden tot deze fantastische
prestatie gekomen. Correct
zitten op het paard vormt de
basis van goed paardrijden.
Meegaan met de beweging,
het correct geven van de ‘hulpen’ en rijden met gevoel is
bijzonder belangrijk voor de
veiligheid van de ruiter en het
welzijn van het paard. Stal de
Naaldenhof heeft als een van
de aandachtspunten de ruiter
correct op het paard te laten
rijden. Hier worden aparte lessen voor gegeven met het accent op de houding te paard.
Met een houding– en zitsimulator worden er zelfs aparte
clinics voor georganiseerd.

autosport
Italië komt naar Zandvoort
Circuit Park Zandvoort staat komende zondag volledig in

het teken van alles dat met Italië te maken heeft. Italia
a Zandvoort is daarmee hét Italiaanse auto- en lifestyleevent voor het hele gezin. Diverse demonstraties op het
circuit worden afgewisseld met het nodige entertainment
op de paddocks.

De mooiste Italiaanse bolides komen weer naar Zandvoort

Pieter Keur spitsentrainer bij AZ

Keur was in het verleden topschutter van HFC Haarlem,
FC Twente, Feyenoord, SVV, sc
Heerenveen en AZ. Hij heeft

Afgelopen weekend heeft Stal de Naaldenhof uit Bentveld

Het team van Stal de Naaldenhof

Mutaties SV Zandvoort

Danilo Arends zal de selectie van Pieter Keur komen
versterken. De linkerverdediger komt na omzwervingen in het betaalde
voetbal en de top van de
amateurs terug naar zijn
roots. Hij begon met voetbal bij Zandvoortmeeuwen
waarna hij al snel door HFC
Haarlem werd ingelijfd.
Vervolgens speelde hij bij de
B- en A-junioren van Ajax,

Stal de Naaldenhof best zittende
manege van Noord-Holland

Centraal staan daarbij de gemotoriseerde voertuigen uit
het Zuid-Europese land. Van
klassiek tot modern, de vaak
exclusieve Italiaanse bolides zijn niet alleen statisch,
maar ook in actie op het circuit te bewonderen. Naast
de vele bijzondere Ferrari’s,
Maserati’s, Lancia’s, Abarth’s,
Fiats en Alfa Romeo’s, is er

ook volop aandacht voor de
Italiaanse keuken, mode en
lifestyle.
Niet alleen Italiaanse mode
(merken), sieraden en andere
producenten zijn vertegenwoordigd op het Italiaanse
familiefeest, ook is er een
stand gewijd aan het meest
exclusieve Ferrari-boek ooit:

het Ferrari Opus boek. Een
speciaal inkijkexemplaar van
dit unieke boek, over de ziel
en filosofie van Ferrari, zal
tijdens Italia a Zandvoort
aanwezig zijn.
In samenwerking met Fiat
Group Auto Nederland heeft
Circuit Park Zandvoort een
fraai demonstratieprogramma in petto voor de bezoekers van Italia a Zandvoort.
Het Italiaanse vrachtautomerk IVECO is aanwezig met
de officiële Dakar Rally truck
van Team De Rooy. Gerard de
Rooy gaat daarbij een ronde
record proberen te vestigen
op het Zandvoortse duinencircuit. Tevens maakt de imposante Maserati MC12 haar
opwachting om de nodige
passievolle paardenkrachten
op het Zandvoortse asfalt los
te laten, net als de officiële
Ferrari 458 Challenge-bolide
van Ferrari Team Holland.
Komend weekend wappert
dus de rood-wit-groene vlag
op Circuit Park Zandoort.

triathlon

spinning

Triathlon werd run-bike-run
De eerste K-Swiss Zandvoort Circuit Triathlon, die afgelo-

pen zondag van start zou gaan, werd door de weersomstandigheden een run-bike-run. De Zandvoortse reddingsbrigade vond het gezien de harde wind, de golfslag en de

onderstroming onverantwoord om het triathlononderdeel
zwemmen door te laten gaan. De organisatie besloot vervolgens er een run-bike-run van te maken.

Fietsonderdeel op het circuit | Foto: Peter van den Klinkenberg

Het deelnemersveld bestond
uit ruim 600 atleten, die in
diverse categorieën in series
van start gingen. Om 10.30
uur werd het startsein gegeven voor de eerste deelnemers. Deze groep deed mee
aan 1/8e afstand en legde
eerst 2,5 kilometer lopend
af, gevolgd door 20 kilometer op de fiets en 5 kilometer
lopen. De tweede en derde
starts om respectievelijk 11.30
uur en 13.00 uur waren voor
deelnemers die zich hadden
ingeschreven voor een kwart
triathlon, wat in de run-bikerun variant neerkwam op 5
kilometer hardlopen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer
hardlopen. Beide afstanden
konden zowel individueel als
in trio’s worden afgelegd.
In de belangrijkste categorie,
de lange run-bike-run, wist
Wouter Kegge na een span-

nende race de titel te pakken. Met een tijd van 1.41.00
hield hij concurrenten Dirk
Wijnalda (1.41.59) en Guido
Kwakkel (1.42.28) achter zich.
Kegge werd vooraf al getipt
als favoriet, nadat hij dit jaar
meerdere zeges binnen de
run-bike-run discipline behaalde. Bij de vrouwen won
Rahel Bellinga, die met een
tijd van 2.00.13 net niet onder de 2 uur grens wist te

blijven. Nummers 2 en 3 waren Diana Gorter (2.03.48) en
Esther Brakenhoff (2.08.44).
Kegge en Bellinga ontvingen
voor hun prestaties de Joop
Visscher Wisselbokaal, vernoemd naar de in 2010 overleden Visscher die jarenlang
een bekend gezicht was in de
triathlonwereld.
Ondanks het tegenvallende
weer en de teleurstelling
van het niet doorgaan van
het zwemonderdeel, kijkt
Jeroen van Geelen van organisator Tri-Run terug op een
succesvol evenement: “Een
geslaagde eerste editie. Een
mooi deelnemersaantal en
qua publiek mogen we ook
niet klagen! Vanaf de circuittribune was de race voor
toeschouwers perfect te volgen.” Hoewel hij tevreden is
over het resultaat, kijkt Van
Geelen al uit naar volgend
jaar: “De Zandvoort Circuit
Triathlon moet gaan uitgroeien tot een evenement
van formaat, een begrip in de
wereld van de triathlon. We
blijven dan ook ambitieus:
volgend jaar gaan we voor
de 1000 deelnemers. Op naar
volgend jaar!
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Spinning on the Beach
groot succes voor CliniClowns
De stichting CliniClowns kan binnenkort een fors bedrag
van de organisatie van het 5e Spinning on the Beach tegemoet zien. Circa 300 atleten hebben afgelopen zaterdag in
vier uur tijd maar liefst € 16.855 bij elkaar ‘gespind’.

300 'spinners' bij Club Nautique

Uiteraard was het niet alleen
een succes voor CliniClowns.
Ook de organisatie van het

Sportevenement van het
Jaar 2010 kan niet meer dan
tevreden zijn en de atleten

konden zichzelf behoorlijk
op de schouders kloppen.
Vanwege het eerste lustrum
werd er dit keer een heel uur
extra van de deelnemers gevraagd en gekregen.
Iedereen was weer vol lof
over het evenement en kijkt
alweer reikhalzend uit naar
de volgende inschrijving. Na
het spetterende optreden
van DJ Jeroen van Inkel na
afloop van de spinningmarathon kon het feest niet
meer stuk. Vanzelfsprekend
bedankt de organisatie de
sponsoren, de belangeloze
medewerking van vele bedrijven en organisaties en de
deelnemers voor dit grandioze en bijna niet te overtreffen succes.

Galerij der Kampioenen
Ook de voetballers van de E7 van Sv

Zandvoort zijn kampioen geworden.
Omdat ze vorige week helaas niet op

tijd de juiste foto konden inleveren,
krijgen ze hierbij alsnog hun ‘bekroning’ in de Zandvoortse Courant.

Voetbal E7: Sean van Jaaren, Ahmed
Ismael, Mohammed Omar, Yani
Balyadin,Husseen Hassan, Robbert
Schilder, Luuc Eichorn, Jordi Valies,
Damian de Graaf, Kayci Brooks.
Begeleider Liesbeth de Graaf

adverteerders
Administratiekantoor
Plaatsgenoot Ruud Luttik (l.) komt als laatste over de finish

Klassering Zandvoortse deelnemers
Korte afstand: 116 Fred Keur 1.20.13; 117 Irma Keur 1.20.13; 130 Kees Draaisma 1.25.58; 137
Tina de Beauvesier Watson 1.37.19 en de rode lantaarndrager, 138, was Ruud Luttik (zie
foto) eveneens in 1.37.19.
Lange afstand: 70 Maarten Caminada 2.01.07; 154 Jeroen v.d. Berg 2.11.414; 209 Remy
Draaijer 2.23.04; 248 Robin Castien 2.32.48; 272 Susan Belien 2.47.06 en 278 Willem
Bosland in 2.55.35.

K. Willemse

Cense en van Lingen
Circus Zandvoort

Algemene uitvaartbegeleiding Club Nautique
Zandvoort

Min. van Infrastructuur
& Milieu
Onel Window Dressings

Dierenarts Dekker

P. van Kleeff

Auto Strijder

Dorsman Assurantiën

Pluspunt

Autobedrijf KariMo

EigenWijs Makelaars

Riche aan Zee

Autobedrijf Zandvoort

Febo

Thalassa Strandpaviljoen 18

Beach Club Tien

Greeven, Makelaardij o.g.

Uitvaartcentrum Haarlem

Berg Totaaltechniek

Ineke Smit

Van Aacken Glaszettersbedrijf

Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee

Uitvaartverzorging

Winkelpand, Mevr. Strang

Kroon Mode

Woonstichting De Key

La Bonbonnière

Woonzorg Nederland
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KOM VOORPROEVEN OP 25 JUNI A.S.
L O U I S

DAVIDS
C A R R É

Woont u in het Louis Davids Carré, dan woont u in het gezellige

zeer gevarieerd woningaanbod

centrum van Zandvoort met alle praktische voorzieningen binnen

appartementen van circa 70 m² tot 130 m²,

handbereik en het strand, de duinen en de zee op loopafstand.

prijsindicatie vanaf ca. € 180.000,- v.o.n.
tot ca. € 355.000,- v.o.n.

Is dit wat u zoekt? Kom dan op zaterdag 25 juni - voorafgaand

eengezinswoningen van ca. 141 m²

aan Culinair Zandvoort - voorproeven op de presale.

prijsindicatie vanaf ca. € 330.000,- v.o.n.

Van 12:00 tot 15:00 uur bent u van harte welkom in de lounge

tot ca. € 370.000,- v.o.n.

Louis Davidscarré 1 te Zandvoort. Wij kunnen u al diverse

huurparkeerplaats in de parkeergarage

woningplattegronden laten zien.
Als u zich uiterlijk 4 juli 2011 inschrijft als geïnteresseerde,
dan krijgt u voorrang bij de start verkoop dit najaar.

ldc-wonen.nl

Zandvoortse

7e jaargang • week 26
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Werkbezoek
Hare Majesteit
aan KNRM

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Draag ook
iemand voor
voor een lintje
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Fietsvierdaagse
toch droog van
start gegaan

Culinair evenement was weer groots
Het Evenement van het Jaar 2010, Culinair Zandvoort, was afgelopen weekend opnieuw een topevenement. On-

danks de weersvoorspellingen voor vrijdag en zaterdag, was het Gasthuisplein weer goed gevuld en deden de deel-

nemende Zandvoortse restaurants, cafés en strandpaviljoen goede PR-zaken. Zondag was werkelijk ongelooflijk.
Met temperaturen van rond de 25° C. en volop zon, kon er bijna geen gast meer bij!

Sport

Schoolhandbaltoernooi in
teken van regen

Meer hondenvrijheid
in de maak
Goed nieuws voor honden en hun baasjes; er komt een

voorstel naar de gemeenteraad, waarin staat dat honden
op het strand onaangelijnd mogen dartelen. Ook in het

toeristenseizoen, maar dan voor ’s morgens negen uur

en na zeven uur ‘s avonds. Dit is een van de vele hondenzaken die maandagavond aan bod kwamen tijdens de

tweede bijeenkomst tussen gemeente en Zandvoorters

in het LDC met betrekking tot het aanpassen van de APV.

Zondag was de absolute topdag van Culinair Zandvoort

door Joop van Nes jr.

Opnieuw haalden de chefkoks de mooiste gerechten,
ontsproten uit hun culinaire
brein, naar het gezellig aangeklede plein. Nieuwkomers
wisten in eerste instantie
niet wat ze te wachten stond
maar daar kwamen ze rap
achter en trokken er lering uit.

Een van de medewerkers van
Holland Casino Zandvoort,
een van de nieuwkomers bij
Culinair Zandvoort, zei vrijdag dat hij zich er een beetje
op verkeken had. Zondag
meldde hij dat het allemaal
top verlopen was.
Culinair gesproken was de
derde editie op misschien

De Mannetjes
Culinair
topweekend

‘Wie Zandvoort nu nog
een patatdorp durft te
noemen die is niet wijs’

Bij aankoop van een
VOGUE-ZONNEBRIL
nu een VOGUE
strandtas KADO!!!!!
SEA optiek,
zichtbaar beter!
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

wel een hoger niveau dan
vorig jaar. Opvallend was dat
veel deelnemers met gamba’s werkten en die op hun
eigen manier serveerden.
Chocoladehuis Willemsen
werd met complimenten
overladen om zijn beroemde
en onovertroffen chocolade/
slagroomtruffels, die dan
ook gretig afgenomen werden. Bij diverse paviljoens
stonden vooral op zondag
lange rijen liefhebbers te
wachten op hun favoriete
gerechten en dat hadden

ze er graag voor over.
De derde editie kende
een verschrikkelijk gezellige sfeer. Vooral op vrijdag
en zaterdag waren het
‘Zandvoorters onder elkaar’
en op zondag kwamen daar
ook nog de vele dagjesmensen bij die van de heerlijkheden van de Zandvoortse
ondernemers kwamen
snoepen. Opnieuw heeft de
organisatie laten zien dat
Culinair Zandvoort van blijvende aard is.
Zndv

EEN SCHERP AANBOD:

Als u deze bon ingevuld inlevert,
krijgt u bij aankoop van een Pan Toscane, een Italiaanse Kruier of een Pittig
Breekbrood een gratis bakje huisgemaakt
tapenade. Slechts één bon per klant.
Naam*

Voorletter(s)*

E-mailadres

Postcode*

Dhr/Mw

Was er vorige week nog een
publieke stormloop van bijna
200 bezoekers, deze week
was het aanmerkelijk rustiger. Dat kwam natuurlijk

mede door het zeer warme
weer. De temperatuur in de
zaal liep daardoor tot grote
hoogte op, maar dat gold
deze keer niet voor de sfeer
onder de aanwezigen. Die
was vrij rustig, waardoor
het een constructieve avond
werd, waarbij gemeenteambtenaar Robert Jan Baars
en de voornamelijk met hondenbezitters gevulde zaal
het prima met elkaar konden
vinden.

vervolg op pagina 3

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Hoe kan je de rekenkamer beter inzetten
en gevolg geven aan de onderzoeksresultaten?
Praat vanavond om 20.00 uur mee over dit
onderwerp tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst
in de Raadszaal op het gemeentehuis.

Ik vind het goed dat Van Vessem & Le Patichou mij per e-mail op de hoogte houdt van nieuwe producten en
aanbiedingen en dat ik hun nieuwsbrief met waardebon krijg toegestuurd.
* verplicht invullen
Slechts één bon per klant, bon geldig t/m 2-7-2011. OP=OP
Voor winkeladressen zie: www.vvlp.nl
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familieberichten

Ontmoeting met
koningin Beatrix

waterstanden

Drie leden van het Zandvoortse station van de KNRM
hebben vorige week dinsdag de eer gehad om koningin
Beatrix de hand te mogen schudden. Hare Majesteit was

Dik heeft in haar leven heel veel kilometers gelopen.
Meerijden in de auto vond ze geweldig.
Bij het bloemencorso stond ze vooraan,
hier kon ze echt van genieten.

op werkbezoek bij de hoofdvestiging van de nationale reddingsmaatschappij in IJmuiden.

www.clubnautique.nl
Gehele jaar geopend!

Dik, het gaat je goed.

Dirkje Verhoef
-Dik-

Zandvoortse redders maken kennis met de koningin

Kees en Gea
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Kees en Gea
Burgemeester van Fenemaplein 7 F 1
2042 TB Zandvoort

De Koningin is beschermvrouwe van de KNRM. De
band met het Koninklijk
Huis gaat terug tot de oprichting van de KNRM in
1824. Koning Willem I zette
zich destijds in voor een nationaal reddingwezen langs
de kust.
Arie Termaat, Jan Willem

van den Bout en Harry Faase
hadden de eer om over hun
werk voor de KNRM te mogen vertellen. Zij waren met
het Zandvoortse strandvoertuig naar IJmuiden gekomen en legden het een en
ander uit over het reddingswerk, het onderhoud aan
schepen en voertuigen en
de kusthulpverleningstaken.

Win kaarten voor Bassie
Bassie, de bekendste clown van Nederland, komt zondag

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

10 juli naar theater De Krocht voor een eenmalige voorstelling. Met zijn Lachspektakelshow zorgt hij voor een heerlijke avond vertier voor de hele familie.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Iets te (ver)kopen?

Zie pagina 16

Plaats een Zandkorrel
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Laag

Hoog

30 03.35 1 1 . 4 4 16.05
1
00.16 04.15 1 2 . 2 4
00.45 04.50 1 3 . 1 0
2
01.26 0 5. 3 1 1 3 . 5 6
3
4
02.00 06.10 14.20
5
02.35 06.52 1 4 . 5 5
6
03.20 0 7. 3 7 1 5. 3 6
7
04.06 08.25 16.26

16.41
1 7. 1 8
18.01
18. 42
1 9. 2 5
20.16
21.05

juni/juli

Op 20 juni 2011 is, op 86-jarige leeftijd,
van ons heengegaan

A LT I J D
B I J

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

Clown Bassie

Veel leuke liedjes, doldwaze
sketches en heel veel Bassie
staan garant voor twee uur
lang dikke pret. Kaarten à
€ 9 zijn in de voorverkoop te
koop bij Bruna Balkenende,
Grote Krocht 18. Aan de deur
is de toegang € 10.
Wil jij de show van Bassie gratis bijwonen? Geef dan antwoord op de volgende vraag
en maak kans op 2 gratis toegangskaarten:

Welke kleur broek heeft
Bassie altijd aan?
Uit alle goede inzendingen
worden 15 winnaars geloot die
ieder 2 kaarten krijgen toegestuurd. Het juiste antwoord
kan je als volgt doorgeven:
Post: Zandvoortse Courant,
Hogeweg 39F1, 2042 GE
Zandvoort, E-mail: bassie@
zandvoortsecourant.nl of
afgeven: Bruna Balkenende,
Grote Krocht 18.
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Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Spotlights
Dajana
18 jaar
Gefeliciteerd!
Mama, papa
en Iwa
kerkdiensten -

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. S. v.d. Meer uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Heer B. Blans

a.s. zondag

juli
1 Oomstee Jazz - met Rinus Groeneveld.
Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

1 Smartlappen en levensliederen zingen
Café Koper, aanvang 21.00 uur

2 Zomerexpositie - ‘Heilige Plaatsen’.
Agathakerk, t/m 28 augustus

3 Muziekpaviljoen - Ans Tuin en Peter Marnier.

Derde Zandvoortse Veteranendag
Voor de derde keer wapperde op zaterdag 25 juni vanaf
het raadhuis de Nederlandse driekleur. Samen met het

veteranencomité Zandvoort nodigde de gemeente Zandvoort veteranen en hun partners uit om op deze dag met

elkaar bijeen te komen in de raadszaal. Met een kopje
koffie en een heerlijk gebakje werden er informatie en

diverse ervaringen uitgewisseld. De burgemeester en de
twee bodes hadden het symbool van de Veteranendag, de
witte anjer, op hun revers gespeld.

Amsterdamse hits en volksliedjes. 13.30-16.00 uur

5 ANBO Zandvoort film - ‘Zandvoort Zon en Zee’

van cineast Thijs Ockersen. De Krocht, aanvang 14.30 uur

Grote vechtpartij op strand
Circa 50 jongeren van waarschijnlijk Marokkaanse afkomst raakten maandagavond met elkaar in gevecht
op het strand. De politie was
binnen de kortste keren met
veel agenten aanwezig waardoor het kwaad in de kiem

werd gesmoord. De politie
Kennemerland Kust gebruikt
als standaard voor dit soort
zaken om direct en met zoveel
mogelijk mensen ter plekke te
komen. Ook nu weer heeft het
geholpen om verdere escalatie
te voorkomen.

Brandweer tweemaal in actie
Maandagochtend, even na 09.30 uur, was brand uitgebroken in een pand aan de Prinsenhofstraat. Een straatbewoner
zag rook uit het pand komen en bedacht zich geen moment.
De man haalde thuis twee
handbrandblussers, ging
het pand binnen en bluste
de brand. De brandweer, die
snel ter plaatste was, heeft
alleen nog maar moeten controleren of alles echt uit was.

Circuit

Rond 15.30 uur moest de
brandweer assistantie verle-

nen bij een bijzonder ongeval
op het circuit. Een motorrijder was hard in de vangrail
gevlogen, waarna hij over de
hekken de duinen in was geslingerd. De brandweer was
nodig om met de ladderwagen het slachtoffer weer over
het hek heen te takelen. De
man is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Slachtoffer is schoolgenoot
De 13-jarige jongen die ervan wordt verdacht met enkele
kinderen ontucht te hebben gepleegd, blijkt een leerling te
zijn van de Haarlemse Prof. Dr. Gunningschool. Ook een van
zijn vermeende slachtoffers is een leerling van deze school.
Het is een school voor zeer
moeilijk opvoedbare kinderen,
die valt onder de Dunamare
Onderwijsgroep. "Voor zover
bekend gaat het om één incident, dat zich buiten schooltijd zou hebben afgespeeld
in de duinen bij Zandvoort.
Wij hebben onderzocht of
zich rond de verdachte op

school ooit vergelijkbare incidenten hebben afgespeeld
maar daarvan is vooralsnog
geen sprake”, aldus bestuursvoorzitter Albert Strijker. De
verdachte en het vermeende
slachtoffer zitten niet bij elkaar in de klas. Volgens Strijker
gaat de Zandvoortse jongen
niet meer naar de school.

Een genoeglijk onderonsje | Foto: Irma de Jong

door Nel Kerkman

De animo voor deze dag was
jammer genoeg niet erg
groot, slechts 10 van de 150

geregistreerde veteranen
gaven dit jaar gehoor aan
de uitnodiging. De oorzaak
van de minimale opkomst is
dat vele oud-strijders had-

den aangegeven dat zij naar
Den Haag zouden gaan om
daar de landelijke dag bij
te wonen. Maar ondanks
dat was de interesse voor
elkaar tijdens deze speciale
dag duidelijk aanwezig. De
‘jongere’ veteranen zochten
de ouderen op om diverse
gegevens uit te wisselen.
Verder werd besproken of
het misschien beter is om
deze dag te verschuiven
naar een week ervoor of de
vrijdag voor de landelijke
datum. Een andere optie
is om volgende keer in een
kleinschalige ruimte bij elkaar te komen waardoor
het doel, elkaars verhaal en
geschiedenis vertellen en
kennis met elkaar maken,
gemakkelijker wordt. Want
zoals een partner van een
veteraan aangaf: “Mijn man
heeft moeite om zijn verhaal aan iedereen te vertellen maar hij zal wel sneller
zijn ervaring met een lotgenoot delen. Immers een
veteraan ben en blijf je voor
je hele leven.”

vervolg - pagina 1 - Meer hondenvrijheid in de maak
Het loslopen van honden
op het strand is een van de
hoofdwensen waar de hondenliefhebbers zich sterk
voor maken. Eigenlijk het
belangrijkst! Nog meer vrijheid is wenselijk, maar heeft
minder prioriteit dan het
verdwijnen van het losloopverbod, al kwamen er wel extra wensen uit de zaal. Een
van de aanwezigen meldde
dat er verschillende strandtenthouders zijn bij wie
honden loslopend welkom
zijn en een andere spreker
kwam met de zogenaamde
‘Katwijker variant’; die omvat
onder andere een vrijloopgebied voor honden voor de
hele dag. Een suggestie om
de seizoenstijd te verkorten
van 15 mei tot 15 september,
kreeg wel bijval maar was
geen ‘must’ voor de ruim
vertegenwoordigde hondenbelangengroep, die zich heel
opbouwend opstelde.

Over een ander punt van
discussie, hoe om te gaan
met de hondenpoep, was
de zaal het vrij snel eens.
Er moet een opruimverplichting van hondenpoep
komen, waarbij de hondeneigenaar verplicht wordt
een zakje (plastic of papier)
bij zich te dragen. Hierdoor
zag de zaal de noodzaak van
een hondenpoepzuiger niet
zitten en dat geldt ook voor
de aanleg van hondentoiletten in het centrum (“stankoverlast en wie maakt ze
schoon?”). Dat kost allemaal
geld en dat is er niet!
Wel vroeg iedereen in de
zaal zich af wie er toeziet op
de handhaving. Aangezien
er in totaal negen handhavers zijn, waarvan drie ziek,
is er weinig vertrouwen dat
er ook daadwerkelijk streng
kan worden opgetreden. Uit
de zaal kwam een slimme

suggestie om de reinigingsmensen bekeuringsbevoegdheid te geven. Dat
vergroot in ieder geval de
pakkans en kost niks extra’s.
Verschillende sprekers vonden dat de gemeente best
wat geld in het hondenbeleid mag stoppen, want
er wordt immers flink wat
hondenbelasting betaald.
En dat verdwijnt nu grotendeels in de pot Algemene
Middelen.
Aan Robert Jan Baars de
taak om uit alle adviezen
een voorstel te brouwen
waar de gemeenteraadsleden brood in zien. Verwacht
wordt dat dit voorstel dan
op 6 september in de gemeenteraad wordt behandeld, waarbij voor- en
tegenstanders van de hondenmaterie zich nog een
keer kunnen laten horen.

column
Volgens mij…

is het met de rust gedaan. Na 4
weken niets doen tijdens onze
vakantie op Kreta in ‘ons’ bergdorpje Douliana, valt de drukte in Zandvoort extra op. We
worden niet meer wakker gemaakt met het gekraai van het
haantje en het geklingel van
de belletjes van de schapen. Er
is daar ook geen computer en
TV die ons op de hoogte hield
van wat er in de boze wereld
gebeurde. Het nieuws kwam
alleen van de wereldomroep
en de Telegraaf en de mobiel
was de enige communicatie
met het thuisfront. Vier weken
luieren verveelt echt niet. Het
smaakt naar meer.
Inmiddels zijn we weer terug
in ons bruisende badplaats.
De post ligt keurig gestapeld
op tafel, het postvak van de
computer is vol en de regen
komt met bakken uit de hemel. In plaats van een haantje
maken nu de meeuwen mij
met hun geschreeuw wakker.
De Zandvoortse Couranten
staan vol met allerlei dorpse
zaken. Zo te lezen was het op
politiek gebied weer eens ouderwets gezellig! Op de evenementenkalender staat het
lekkerste weekend vermeld en
dit keer zijn we op tijd terug
om het feest van herkenning
mee te maken. En wat hebben we zondag genoten van
allerlei proeverijen en het
zien en gezien worden op dit
culinaire festijn. Even gezellig bijbabbelen met dorpsgenoten over het Zandvoortse
leven, wat met een zonnetje
erbij ook niet te versmaden
is. Tjonge, wat een happening
en wat een organisatie om dit
evenement vlekkeloos te laten
verlopen. Chapeau!
Het enige wat ons nog herinnert aan de heerlijke vakantie
is de volle wasmand en de koffer die opgeruimd moet worden. Als verrassing hebben de
kinderen aan mijn tuinmuur
een canvasdoek gespannen
waarop een foto van een doorkijkje van ons vakantieplekje prijkt. Zo blijft
mijn heimwee naar het
Griekse dorpje bestaan.
Kalimera.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

18 juni - 24 juni 2011
Geboren:

Dimphy Georgina Charlotte, dochter van: Roseleur, Michel
Louis Joseph en: Kuijl, Rachel Elizabeth Yvonne.

Ondertrouwd:

Houthuijse, Peter Justus en: Leising, Bianca.
Gutierrez Martinez de Marañon, Jorge en: Mos, Aimée Nathalie.

Gehuwd:

Duijvelshoff, Peter en: Koning, Elisabeth Emerentiana Johanna.
Eshuis, Dennis John en: Gooijer, Kim Manon.
Mettes, Robert Cornelis Jacobus en: Terrier, Pascalle Maria.

Overleden:

Kerkman geb. Draijer, Petronella, oud 97 jaar.
Schemmekes, Lars Erik, oud 53 jaar.
Zegwaard, Margaretha Maria, oud 81 jaar.
Alkema, Janny Sjoukje, oud 64 jaar.
Verhoef, Dirkje, oud 86 jaar.
Zeinstra, Wilhelmus Jan, oud 87 jaar.
Carbaat geb. Alders, Anna Jacoba, oud 83 jaar.

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

Happy Days bij
Toko Bintang.nl

Spare Rib's to go

American BBQ
style
Indonesian sate
style
Chinees babi pangang style
afhalen of bezorgen

€ 14,50

Toko Bintang
Tel.: 023-5712800
Haltestraat 34 Zandvoort

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

colofon

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Bliss  Raadhuisplein 1A  www.restaurantbliss.nl

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook de seniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,-Do 17-09-09

		

Bel: 5712102

Di 22-09-09

Scholﬁlet met gebakken aardappelen en wortelen

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Wo 23-09-09

Hutspot met warme worst en gebakken spek

Do 24-09-09

Schnitzel met frites en witlof

Druk: Dijkman offset

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

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort
023-5736680
www.restauranthugoos.nl

familie Lemmens, de organisatie,
vrijwilligers en de weergoden.

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

Centrale redactie: Joop van Nes

Dinsdag en woensdag gesloten

Groot feest!

Iedereen welkom op zondag 3 juli vanaf 19.00 uur
Live muziek met DJ Roberto

Vr 18-09-09

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Gerookte cajunkipfilet
met een mayonaise van bieslook en knoflook
of
Huisgerookte zalm
met gemarineerde komkommerlinten
iii
Entrecote met pepersaus
of
Gebakken Victoriabaarsfilet
met witte wijnsaus en basilicum
iii
Italiaanse liefde

Bedankt voor weer een super
geslaagd Culinair Zandvoort:

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

Naast onze à la carte kaart :
driegangen menu voor € 29,50

GRAND OPENING

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
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

BY CHRIS KUIN

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

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

Club Nautique
Havana aan zee
Wapen van Zandvoort
Mulder Horeca
DCRT Event Decorations
Beachclub Vroeger
Mango’s Beach bar
Fritures d’Anvers
Restaurant MMX
Snackbar Het Plein
Restaurant de Albatros
Restaurant Willendorf
Patty - Raymond
Clemens - Roxy - Micky
Maurice - Thijs
Theo - Wouter - Cees Jan
Nadine - Manon
Kathleen - Jenny
Jennefer - Ita - Role

En alle collega’s voor
de fijne samenwerking!
Tommy en Debbie
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Oproep voor nieuwe gedecoreerden

Met oog en oor
de badplaats door

De drie dit jaar gedecoreerden, Marina Wassenaar, Len van den Dungen en Willem van

der Meij, waren vorige week op bezoek bij burgemeester Niek Meijer. Gezamenlijk deden zij een oproep aan Zandvoorters om ingezetenen aan te melden die in hun ogen in

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Foute sticker

De drie eerder dit jaar gedecoreerden en burgemeester Niek Meijer

Traditiegetrouw worden de
gedecoreerden vlak voor
Koninginnedag onderscheiden door de burgemeester.
De drie geven stuk voor
stuk aan hoe verrast ze
zijn geweest toen zij afgelopen april de onderscheiding Lid in de Orde van
Oranje Nassau opgespeld
kregen. “Het mooiste van
het geheel vond ik dat ik
namens Malle Babbe, (het
Haarlemse dameskoor, red.)
de week ervoor nog bij de
burgemeester ben geweest
om de locatie waar de decorering plaats zou vinden
te bekijken. Wij waren uitgenodigd om de plechtigheid te begeleiden met ons
repertoire. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik daarbij
in het middelpunt van de
belangstelling zou komen

te staan”, geeft Len van den
Dungen aan.
Ook Marina Wassenaar en
Willem van der Meij waren
toentertijd zichtbaar verrast toen de burgemeester
de versierselen opspelde. “Ik
ben er heel trots op dat ik
deze onderscheiding heb
gekregen. Maar als dat niet
was gebeurd, dan was ik
toch gewoon met mijn vrijwilligerswerk doorgegaan
hoor. Ik ben wel geraakt
door de waardering die
van deze onderscheiding
uitgaat”, geeft Wassenaar
aan. En Van der Meij zei:
“Uiteraard ben ik trots maar
ik vind het vanzelfsprekend
dat ik gewoon doorga.”
De burgemeester beloofde
bij zijn aantreden een in-

haalslag te willen maken
om het aantal decoraties
binnen de Zandvoortse en
Bentveldse samenleving
op een hoger numeriek
aantal te brengen. Volgens
hem omdat de gemeente
Zandvoort nu eenmaal veel
vrijwilligers kent. Samen
met Meijer doen de drie
een oproep om personen
voor te dragen die volgens
u in aanmerking komen
voor een Koninklijke onderscheiding. U kunt dat doen
per brief, met uw motivatie,
aan de burgemeester van
Zandvoort, Swaluëstraat
2, 2042 KB Zandvoort en
vermeldt u dan op de
voorkant van de envelop
‘Vertrouwelijk’. U kunt ook
een e-mail sturen met uw
motivatie naar: bestuurssecretariaat@zandvoort.nl.

De gemeente was afgelopen week bezig om alle
openbare vuilnisbakken te
voorzien van een sticker
met het verzoek om vuil
in de bakken te deponeren. Op zich natuurlijk een
goed gegeven echter…de
stickers hebben een verkeerde afbeelding. Er staat
een gestileerde figuur op
die een brandende sigaret
in een vuilnisbak gooit.
Uiteraard is dat niet de bedoeling. Het ware beter geweest dat de figuur een geknakte sigaret weggooide.
Bij navraag bleek dat het
niet bepaald een gelukkige
keuze was geweest “maar
dat er vlak boven de opening een metalen plaatje
is bevestigd waar de sigaret op kan worden uit gedrukt”. Wij hopen dat de
Zandvoorters en hun gasten dat zullen begrijpen.

Hollandse Nieuwe

Bravo

ZANDVOORT SCHOON!? =
ZANDVOORT MOOI!?
Een van de uitgangspunten bij het beheer van de openbare
ruimte is dat alles schoon, heel, recht, onbeschadigd en bruikbaar moet zijn. Natuurlijk is er altijd wel iets loos op dit gebied.
Wanneer zaken als zwerfvuil, verkeersborden, zitbanken, afvalbakken, straattegels, boomgaten, hekjes, lichtmasten, containers, openbaar groen etcetera, niet aan dit criterium voldoen, ontstaat al snel een
negatief beeld.
Hoewel vanuit de gemeente regelmatig inspectierondes worden gehouden wordt het
ook op prijs gesteld als inwoners meekijken en onregelmatigheden of afwijkingen in de
buitenruimte willen doorgeven via de gemeentelijke meldlijn, telefoon 023-5740200.
Op deze manier houden we samen ZANDVOORT SCHOON!?

Op luilakmorgen om 06.00
uur werd Klaas gewekt
door jongelui die rond zijn
flat te horen waren. Toen
Klaas ging kijken, zag hij
dat ze een luilakboom aan
het maken waren! Er werden dozen vol closetrollen
in de boom gegooid, wat
op zich een leuk gezicht
was. Maar toen het een uur
later begon te regenen, begon de ellende. De slingers
closetpapier braken af en
waaiden over de straat. Eén
grote puinhoop dus, maar…
geen jeugd meer te zien. In
de loop van de middag ontmoette Klaas deze buurtkinderen weer en vertelde
ze dat hun luilakbezigheid
echt wel leuk was maar dat
ze ook de plicht hadden om
Zandvoort schoon te houden en hij vroeg hen de rommel op te ruimen. Nog geen
half uur later hadden ze met
z’n zessen de hele straat, de
stoep en het plantsoen spic
en span schoon gemaakt.
Dus hierbij alsnog: hulde
aan deze luilakvierders!

Alhoewel luilak allang
achter de rug is, wil Klaas
Koper daar toch graag nog
het volgende over kwijt.

Boudewijn v.d. Burg, van
‘Boudewijns Visservice’,
heeft afgelopen zaterdag
veel aandacht gekregen voor
zijn Hollandse Nieuwe. Hij
ging samen met een aantal
medewerkers het centrum
van Zandvoort door om deze
Nederlandse lekkernij extra
te promoten. De ondernemende visventer reed met
een ouderwetse haringbakfiets, vanaf zijn standplaats

op de Rotonde, via de
Kerkstraat, Raadhuisplein
en de Haltestraat terug
naar de Rotonde, onderwijl aan alle passanten
een lekker stukje haring
aanbiedend. En dat werd,
tot volle tevredenheid, gretig afgenomen. Een leuk en
nieuw initiatief.

Zandvoort, Zon en Zee

De laatste documentaire
die onze plaatsgenoot
en cineast Thys Ockersen
over Zandvoort maakte,
‘Zandvoort, Zon en Zee’,
zal op dinsdag 5 juli door
de afdeling Zandvoort
van de ANBO voor leden
en niet-leden in theater
De Krocht gedraaid worden. De entree is voor
ANBO-leden gratis. Nietleden van de seniorenvereniging betalen € 3
en dat is inclusief een consumptie. De film draait
vanaf 14.30 uur en de zaal
gaat om 14.00 uur open.

Pinpas onbruikbaar

Buitenlanders kunnen niet
met hun eigen pinpas betalen bij parkeer terrein
De Zuid. Dat
bleek na een
klacht van een
Zandv oortse
onderneemster. Navraag
bij wethouder Andor
Sandb erge n
leverde alleen
op dat hij “er enorm van
baalt dat zulke moderne
apparatuur daartoe niet in
staat is”. Sandbergen gaat
een oplossing zoeken maar
verwacht niet dat dit binnen een week opgelost is.
Ondertussen kunnen de
buitenlandse gasten niet
het parkeerterrein af via
hun pinpas. Geen goede
zaak voor het imago van
Zandvoort.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

APK

s ondernemer in Zandvoort!Occasions in - en verkoop

Onderhoud en reparatie alle merken
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...

Aanbieding

voor vrijdag en zaterdag:
• Heerlijke gevulde koeken uit eigen bakkerij
4 halen - 3 betalen
• 150 gram eigen fabricaat chocolade krakelingen,
melk of puur, van € 3,90 voor € 3,35
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf

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

TE KOOP / T. O. A.

STRANDPAVILJOEN
ZANDVOORT-ZUID
A.H. NATURISTENSTRAND
Info: 023 – 57 39 234

Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

Schrijf u nu in voor onze
Nieuwsbrief!

Actie vanaf
donderdag 30 juni
t/m zondag 3 juli:


Poesta 400 gram voor € 1,35



Bij aankoop van 1 volkoren brood
1 witte sesam van 400 gram voor 1 euro!
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

oor een ondernemend Zandvoort
27-10-2010 9:08:11

19% korting*
SHOP TAXFREE NOW! 25 juni t/m 2 juli 2011
Parfumerie - Drogisterij
Schoonheidssalon

Tijdelijk adres:
Raadhuisplein 3 Zandvoort
T. 023 - 571 61 23
6

*= op luxe parfums en cosmetica, vraag naar de voorwaarden in de winkel
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Culinair Zandvoort 2011

Sack-Time

Nog even nagenieten...

door Erna Meijer

Heerlijk eten aan de lange tafels

Een weerzien van bekenden

De

bben hard

den’ he
‘blauwhem

gewerkt

De spare-ribs

euken
en in de k
Hard werk

waren zondag
als

eerste op

In de rij voor een lekkernij

Italië-fans nemen circuit in beslag
Tussen de 40.000 en 45.000 fans van alles wat met Italië te maken heeft, hebben zondag
bezit genomen van Circuit Park Zandvoort. Al vroeg in de ochtend kregen de aanvoer-

wegen naar het circuit te maken met een verkeersinfarct waardoor velen uren in de file
hebben gestaan.

Rood voerde de boventoon tijdens Italia a Zandvoort| Foto: Van Densen, Essay Produkties

De meest schitterende
auto’s en motoren van
Italiaanse makelij stonden
te pronken in de zon en werden door de fans bewonderd.
Het hele rennerskwartier
stond vol met stands met
allerlei informatie en Italiëgerelateerde onderwerpen
waar veel belangstelling
voor was. Onderwijl werden
er diverse onderdelen op de
baan zelf afgewerkt met
als hoogtepunt een aantal
ronden van de racetruck
van en met Jan de Rooij, die
deel genomen heeft aan de
Paris-Dakar rally.
Het evenement Italia a
Zandvoort, op een zonovergoten zondag, was ook deze
editie een groot succes.

Wat een ruimte en wat een collectie biedt Sack-Time al
bijna 20 jaar in de Kerkstraat! Het bedrijf is door Dennis
en Sandra van den Hoorn van de grond af aan opgebouwd.
Oorspronkelijk had Dennis op het Waterlooplein in Amsterdam een Amerikaanse dumphandel. Het assortiment
bestond toen o.a. uit kruisbogen, luchtdrukpistolen, messen en de originele Zippo-aanstekers.
Sack-Time kan men gerust een
familiebedrijf noemen: naast
Dennis en Sandra zijn zowel
vader Henk Bos (de vroegere
postbode) als zoon Donny, samen met enthousiaste kracht
Bas, werkzaam in de zaak. De
naam 'Sack-Time' is afkomstig
van de Amerikaanse bommenwerpers uit de Tweede
Wereldoorlog, waarop de
vliegers een pin-up girl en het
aantal neergeschoten vijandelijke vliegtuigen vermeldden.
De collectie, zowel voor kinderen, mannen als vrouwen,
kan qua stijl het beste omschreven worden als stoer en
casual. Zoals vader Henk het
noemde, kun je bij wijze van
spreken hier in je blootje binnenkomen en de winkel van
top tot teen aangekleed weer
verlaten. Want wat is er niet
allemaal te koop: voor kindjes
vanaf 2 jaar prachtige glitter
T-shirts, zwembroeken, jogging pakken, broeken, jurken,
hippe damesshorts, polo's en
jacks; allemaal van bekende
merken zoals G-star, Replay en
Airforce. De collectie schoenen
is werkelijk indrukwekkend
(momenteel flink afgeprijsd!);
er zijn mooie leren jassen van
het merk Arma en ook voor
accessoires zoals Noosa armbanden en riemen, tassen en
kettingen kunt u in de twee
verdiepingen tellende zaak
terecht.
Dit puur Zandvoortse bedrijf is
12 jaar geleden ook gestart met

een eigen kledinglijn: Airforce
('Peace and Freedom for all')
genaamd. Voornamelijk opgericht als jassenmerk met
een sterke zomer- en winterjassencollectie. Tegenwoordig
wordt een totale collectie
gemaakt, die behalve de jassen bestaat uit jeans, combat
broeken, rokken enz. De collectie bevat army en fashion
invloeden en kenmerkt zich
door een stoer karakter met
prints en badges. De kleuren
zijn vaak rustig en iedere collectie bevat zwart, grijstinten
en wit. Accentkleuren worden
ieder seizoen bepaald. Niet alleen in Nederland is dit merk
een groot succes met o.a. winkels in Roermond, Eindhoven,
Almere en Lelystad, maar de
orders komen zelfs vanuit Rus
land.
Airforce is anders dan andere
merken en laat dat duidelijk
zien. Het is belangrijk om aan
te geven dat de fabrieken in
het Verre Oosten, waar de
kleding geproduceerd wordt,
qua werkomstandigheden
voldoen aan de Europese normen. De kwaliteit en afwerking zijn boven het gemiddelde door het vele handwerk dat
wordt toegepast, zoals stiksels
en kleine details als knopen en
labels.
Sack-Time, Kerkstraat 29, tel.
5712717. In de zomermaanden zeven dagen per week
geopend van 10.00 tot 22.00
uur. www.sack-time.nl.
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2011 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13
Geldt voor alle
heren- en damesslips
Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Hét APK keurstation

APK KEURING

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Backto the
80’s

PRICE
12,50
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Bel voor een afspraak:
Laura: 06-43049362
www.desalonzandvoort.nl

Bilderdijkstraat 30 zwart
2041 NK Zandvoort

Altijd bereikbaar, ook voor
persoonlijk advies.
U maakt voor uw bankzaken steeds vaker gebruik van telefoon, internet en e-mail. Bij ons
regelt u snel uw bankzaken, waar en wanneer u dat wilt.
Zo kunt u in juli iedere avond en op de zaterdagochtend bij Rabobank Haarlem en
Omstreken terecht voor een persoonlijk advies.
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Saturday 2nd of July 2011
Beachclub Far Out - Zandvoort
Open from 19:30 till 24:00
Dress code : EIGHTIES
8

in plaats van € 400,-
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Actie:

2 regio's botox voor
de prijs van 1

Autobedrijf Zandvoort
ter waarde van € 29,-

Drs. Jani van Loghem is aanwezig
in DE SALON
op donderdag 14 juli
van 10.00 - tot 21.00 uur

In juli kunt u iedere zaterdagochtend voor
een persoonlijk advies bij ons terecht.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Maak een afspraak via (023) 512 05 12

Politiek verslag
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Raadsvergadering d.d. 22 juni

Voorjaarsnota 2011 vastgesteld
Met een stemverhouding van 8 stemmen voor en 6 tegen, is de Voorjaarsnota 2011 woensdagavond door de
raad aangenomen. De Voorjaarsnota geeft een tussentijds
overzicht van het lopende begrotingsjaar. Het aanbieden
van een Voorjaarsnota is niet verplicht voor gemeenten
maar wel gebruikelijk en dient in het algemeen als een uitgangspunt voor de begroting van het volgende jaar.
Twee financiële agendapunten moesten woensdag door
de raad behandeld worden.
de Programmajaarverslag
en jaarrekening 2010 en de
Voorjaarsnota 2011. In het
P ro g ra m m a j a a r ve r s l a g ,
inclusief de jaarrekening,
wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten
en uitgaven daarvan van
het afgelopen jaar. Vooral
de Voorjaarsnota 2011 was
een stuk van discussie. Wet
houder Gert Toonen (Finan
ciën) vroeg de raadsleden
de voorjaarsnota niet voor
kennisgeving aan te nemen,
zoals gebruikelijk, maar vast
te stellen. "Een afgekaderde
voorjaarsnota waaraan het
college zich zal moeten houden”, zei de wethouder.
Veel zorgen hadden de raadsleden over de financiële positie van de gemeente. Het
Rijk kan nog steeds bezuinigingen opleggen. Ook was
er veel aandacht voor kortingen op de gemeentelijke

subsidies, om de toekomstige begrotingen sluitend te
kunnen maken. Wethouder
Toonen zegde toe met een
aanpak te komen voor de almaar stijgende rentekosten.
Zandvoort moet veel geld lenen om de grote projecten te
financieren en daar zijn hoge
kosten aan verbonden. Virgil
Bawits (GL) diende 2 amendementen in om zowel de
ANBO en de bibliotheek te
sparen en niet te korten op
de subsidie die zij ontvangen. Dat geld zou dan uit de
subsidie voor de Zandvoortse
VVV gehaald moeten worden. Beide amendementen
haalden het niet. Wel was
er steun voor het voorstel
van de VVD voor een meer
geleidelijke afbouw van de
subsidie voor Duikteam Zand
voort. Dat gaat ten koste van
de jaarlijkse bijdrage aan
Bevrijdingspop in Haarlem.
Toonen wil de subsidie van
Duikteam Zandvoort volledig stoppen. "De gemeente
kan een dure hobby niet

tot in lengte van dagen
subsidiëren”, zei hij. verder
wees hij erop dat binnen de
Zandvoortse sportverenigingen alleen de jeugdleden voor
subsidie in aanmerking komen, niet de volwassen leden.

Duo-tentoonstelling in de B&W kamer
Om de vier maanden wordt de kunst van de BKZ kunste-

naars verwisseld in de bestuurskamer van het raadhuis.
En telkens is de samenstelling van de aangeboden kunst
onder de naam ‘Des Collages de College’ verrassend.

Zandvoorts Museum

De motie van OPZ om te
bezien of het Zandvoorts
Museum veel meer op vrijwilligers zou kunnen steunen dan nu, haalde het ruim.
Toonen was blij met de intentie om het Museum open te
houden, maar gaf aan dat het
zonder professionele kracht
niet mogelijk is een museum draaiende te houden.
Onderzoek moet nu uitwijzen
wat haalbaar is.
Uiteindelijk was er maar een
krappe meerderheid in de
raad te vinden die voor de
Voorjaarsnota was. De gemeenteraad heeft daardoor
besloten dar er vanaf 2012
jaarlijks 0,7 miljoen euro bezuinigd zal worden. De VVD
blijft daarbij tegenstander
om de OZB te verhogen. De
andere partijen vragen zich
af of dit te voorkomen is. Het
Programmajaarverslag met
jaarrekening werd met alleen
de stemmen van GBZ tegen,
vastgesteld. De plaatselijke
partij was het met diverse
uitgaven niet eens.

Ton Timmermans en Yvon Schoorl

tekst en foto Nel kerkman

Dit keer zijn de kunstwerken
van de Zandvoortse kunstenaars Yvon Schoorl en Ton
Timmermans tentoongesteld
en, hoe kan het ook anders,
staat Zandvoort als thema
centraal in hun kunst.

Yvon Schoorl

Het tekenen en schilderen is
constant aanwezig in haar
leven. Haar oudere werken
zijn uitgevoerd op textiel,
stillevens en portretten. Haar
huidige kunstwerken zijn
meer op Zandvoort gericht.
De getoonde kunstwerken in

de bestuurskamer zijn zeer
gedetailleerd met acrylverf
op papier geschilderd. Ze
komen mooi uit op de roomwitte wanden van de ruimte
en zijn in combinatie met
het uitzicht vanuit de ramen
van de B&W-kamer een mooi
geheel. Schoorl schildert niet
alleen Zandvoortse straten
maar ook haar zeegezichten zijn juweeltjes. Van alle
kunstwerken zijn wenskaarten in omloop en er zijn twee
kalenders met Zandvoortse
afbeeldingen bij de VVV, het
Zandvoorts Museum en bij
bloemist Hanneke Voit te
koop. Recentelijk heeft ze in

opdracht Reddingspost Zuid
geschilderd. Meer informatie
is te vinden op www.yvonschoorl.exto.nl.

Ton Timmermans

Hoewel Timmermans in
schilderen op de 5-jarige
kunstacademie in Haarlem
en Overveen is afgestudeerd,
gaat zijn voorkeur uit naar
conceptuele kunst. Zijn getoonde kunstobjecten in de
bestuurskamer zijn er een
mooi voorbeeld van. De titels
van de objecten geven al aan
dat het verhaal achter het
object belangrijk is en de rest
bijzaak. In zijn huidige kunstwerken stopt Timmermans
een boodschap maar geeft de
toeschouwer de ruimte om
over het onderwerp zijn eigen
interpretatie aan te geven. Een
mooi voorbeeld is het object
getiteld ‘rode contour’. Op een
ordner is op een kunstzinnige
wijze aangegeven hoe deze
contourlijn in Zandvoort loopt.
Als je het object open klapt
zie je de burger achter een
hekwerk ingekaderd staan;
tot zover mag je gaan, dus
niet verder dan de rode contour. Timmermans is een van
de mede-oprichters van BK
Zandvoort (1998) en heeft een
eigen zienswijze over kunst.

Zomerexpositie Agatha kerk
De zesde editie van de succesvolle zomerexpositie wordt op zaterdag 2 juli om 14.30 uur

in de Agatha kerk aan de Grote Krocht geopend. De opening wordt verricht door Jan Was-

Extra Ronde Tafel bijeenkomst
Vanavond, donderdag 30 juni, staat een extra Ronde Tafel
op de agenda. De raad zal met de Rekenkamer van gedachten wisselen over een aantal specifieke zaken.
Raad, college en Rekenkamer
hielden op 23 maart 2011 een
werkconferentie over het
rapport Benutten en doorwerken. In vervolg daarop
wordt de raad gevraagd om
met de Rekenkamer van gedachten te wisselen over een
eventueel op te stellen actieplan om de Rekenkamer en
haar onderzoeksrapporten

nog beter te gebruiken.
Rapport Lokale heffingen
De Rekenkamer biedt tevens het onderzoeksrapport
‘Lokale heffingen’ aan. In het
onderzoek wordt de vraag
beantwoord op welke wijze
de raad in staat wordt gesteld om te sturen met de
heffingen van lokale lasten.

De raadsleden worden in de
gelegenheid gesteld met de
Rekenkamer van gedachten
te wisselen over de conclusies
en aanbevelingen van dat
rapport. Ook wordt met de
Rekenkamer het Jaarverslag
2010 besproken. Het onderzoeksplan 2011 is nog niet afgerond en de Rekenkamer zal
de raad hierover uitleg geven.
De vergadering is in de raadszaal en begint om 20.00 uur.
Ingang is via de trappen aan
het Raadhuisplein.

senaar en de dichters Ada Mol en Else Dudink dragen een gedicht voor. Gitarist Michael

Knubbe zal de opening muzikaal begeleiden. Iedereen is van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn.

De Lokale Raad van Kerken
kiest ieder jaar een thema
uit, dat gekoppeld wordt aan
drie oecumische diensten en
een zomerexpositie. Voor 2011
staat het thema ‘Heilige plaatsen’ centraal. Het kan een plek
zijn die ‘heilig’ is vanwege een
herinnering, een ontmoeting,
beleving of een verwondering.
Er zijn mensen die thuis een
meditatieplek creëren, een
hoekje voor zichzelf. Iemand
anders heeft een ‘heilig’ plekje
in de natuur.

Diverse Kunst

Er zijn 23 bekende en/of
aankomende kunstenaars
die het jaarthema bijzonder
kunstzinnig in hun werken
hebben uitgebeeld. Het aanbod aan kunst is divers met
niet alleen schilderijen en
beeldhouwwerken maar ook
poëzie, keramiek, glaswerk,
fotowerken en patchwork.
Dus voor iedereen wat wils.
Bij de kunstwerken hangt
of staat de motivatie van de
kunstenaar wat het thema

hem/haar heeft geïnspireerd
tot het maken van het kunstobject.
De zomerexpositie is van 2 juli
t/m 27 augustus elke zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur
geopend. Ook dit jaar zingt
en speelt gitarist Michael
Knubbe tijdens enkele zaterdagmiddaggen verschillende
liedjes. Op de zondagochtenden is de tentoonstelling na
de kerkdienst/viering rond
11.30 uur te bezichtigen.
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

Bloemen….
en nog veel meer!

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Specialist voor al uw bloemwerken.

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Bekendmaking

DORSMAN.NL OF 023-5714534

VAARWEGENVERORDENING
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft op 21 juni 2011 de Vaarwegenverordening Rijnland in
ontwerp vastgesteld.
De nieuwe vaarwegenverordening vervangt de verordening Vaarverboden en Vaargelden Rijnland (2005).
Toelichting
Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer, inclusief de afvalwaterzuivering en de waterstaatkundige
veiligheid in het gebied dat globaal is gelegen tussen Wassenaar, Gouda, Amsterdam en IJmuiden. Naast de
verantwoordelijkheid voor het waterbeheer heeft Rijnland ook een beperkt aantal taken op het gebied van
het vaarwegbeheer en het nautisch beheer.
In het belang van een vlot en veilig verloop van het scheepvaartverkeer, het in stand houden van de
scheepvaartwegen en het voorkomen of beperken van schade door de scheepvaart aan waterstaatkundig
gezien kwetsbare wateren, heeft Rijnland (voor de bij Rijnland in beheer zijnde vaarwateren) in een
Vaarwegenverordening regels gesteld.
Uit het oogpunt van deregulering wil Rijnland met ingang van 2012 de algemene vaarvergunningen
afschaffen en het daaraan gekoppelde fonds oeverherstel met ingang van 2014 afschaffen (of zoveel eerder
als het fonds leeg is). Daarnaast wil Rijnland alleen voor de wateren die vanuit waterstaatkundig oogpunt
bescherming behoeven een beperkt vaarvergunningenstelsel in stand houden. Betreffende wijzigingen
worden formeel geregeld in de nieuwe Vaarwegenverordening Rijnland.
In de nieuwe Vaarwegenverordening zijn voorts regels met betrekking tot maximale vaarsnelheden en
het innemen van ligplaatsen opgenomen voor de bij Rijnland in beheer zijnde vaarwateren.
Inspraakprocedure
De ontwerp Vaarwegenverordening ligt van 29 juni 2011 tot en met 26 augustus 2011 ter inzage op het
kantoor van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden en de gemeentehuizen
van alle binnen Rijnland gelegen gemeenten. U kunt de ontwerp Vaarwegenverordening ook inzien
via internet, www.rijnland.net.
U kunt tot en met 26 augustus 2011 uw gemotiveerde zienswijzen over de ontwerp Vaarwegenverordening
inbrengen bij:
het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland
t.a.v. J.W.P. de Groot
Postbus 156
2300 AD Leiden
Meer informatie?
Voor vragen kunt u terecht bij het servicepunt. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
bereikbaar via 071 - 3063020 of via e-mail servicepunt@rijnland.net.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Leiden, 29 juni 2011

Droge voeten, schoon water
10

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.

Krant niet
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail:
info@zvo-verspreiders.nl

&

Heden Verleden
Van Verzorgingshuis naar Zandvoorts Museum
Het pand waarin het Zandvoorts Museum is gevestigd heeft een rijke historie die teruggaat naar de 19e
eeuw. Door de jaren heen heeft het gebouw verschillende bestemmingen gehad, waarvan de laatste 11

Het gemeentelijk Verzorgingshuis

Nadat het oude mannen en vrouwengasthuis op het
Gasthuisplein in 1929 werd gesloopt, verhuisden de oudere bewoners naar het ‘Gemeentelijk Verzorgingshuis’
op de hoek Swaluëstraat/Gasthuisplein waar nu het
Zandvoorts museum in is gevestigd. De eerste steen
van het huis is in 1897 door Clara Velzen gelegd en is nog
steeds in de muur naast de voordeur aanwezig.

jaar als museum. Heden ten dagen vraagt de politiek
zich hardop af of het museum niet geprivatieerd zou

bood maar het vinden van de nodige gelden voor de
realisering van de plannen gaf lange tijd problemen.
Doch ook op dit punt bracht uitkomst toen de regering
in 1975 extra gelden aan de gemeenten beschikbaar
stelde ter bevordering van de werkgelegenheid. Vanaf
de opening op 18 juni 1977 wordt Emmy v. Vrijberghe de
Coningh in samenwerking met Klaas Koper als museumbeheerder aangesteld. Zij was eerst in dienst van het
Cultureel Centrum en later in dienst van de gemeente
Zandvoort. In 1977 krijgt het Cultureel Centrum een
stichtingsbestuur bestaande uit P.Brune, C.J.Wagenaar,
M.P.F.Joustra, R.Segaar, E.Poster, K.Verkade en L.Koper. In
1980 wordt het stichtingsbestuur opgeheven in verband met forse financiële tekorten. Per 1 januari 1981
werd het Cultureel Centrum overgenomen door de
gemeente.

De Zandvoortse Bianca Dorsman (23) heeft altijd al een
grote liefde voor honden gehad. Naast haar werk in de ou-

derenzorg wilde ze hier graag iets mee doen. Een spontaan
idee tijdens een lunch met een goede vriendin gaf haar vol-

doende overtuiging om een trimopleiding te gaan volgen.
Nog geen jaar later rondde zij met veel plezier de opleiding
‘Honden trimmen’ af en opende zij haar eigen trimsalon.

te komen.

Zandvoorts museum

In 1994 stelt Lou Koper voor om het Cultureel Centrum te
privatiseren. Echter in 1995 wordt er een beleidsplan gepresenteerd om het Cultureel Centrum om te vormen tot een
Bianca met haar hondje Bonita in de salon

Foto 1157 is gemaakt aan de voorkant van het nieuwe Gemeentelijk
Verzorgingshuis met o.a. burgemeester Van Alphen en oud
burgemeester Beeckman tijdens het afscheid van de vader en
moeder van het verzorgingshuis ome Jaap en tante Leuntje

Zandvoorts Museum. In 1997 vindt er een grote verbouwing
plaats kosten fl 500.000,-- pas in november 2000 wordt
de deur van het museum officieel geopend. Per 3 mei 2001
staat het Zandvoorts Museum als museum geregistreerd
met een herijking van het museumregister in 2008.

Toekomst Zandvoorts Museum

De eerste steen die Clara van Velzen heeft gelegd

Trimsalon Zandvoort

moeten worden. Vooralsnog lijkt het nog niet zover

Het Cultureel Centrum

Na ontruiming van het gemeentelijk verzorgingshuis
stemt de raad in 1975 toe dat het verzorgingshuis wordt
verbouwd tot Cultureel Centrum inclusief een jaarlijks
tekort van fl.63.000,--. Het Genootschapsbestuur ontving daarna het verzoek om een schetsplan voor de verbouwing te maken. Enkele van de eerste ideeën daaromtrent zijn van het architectenbureau Ir.C.J.Wagenaar. Al
spoedig bleek dat het gebouw meerdere mogelijkheden
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In de voorjaarsnota 2011 staat een optie voor sluiting of
privatisering van het Zandvoorts Museum. De motie van
OPZ, om te bezien of het Zandvoorts Museum veel meer
op vrijwilligers zou kunnen steunen dan nu, haalde het
ruim. Wethouder Toonen was blij met de intentie om het
Museum open te houden, maar gaf aan dat het zonder professionele kracht niet mogelijk is een museum draaiende
te houden. Onderzoek moet nu uitwijzen wat haalbaar is.
Bron: Dvd 120 jaar Zandvoortse kranten

Na een paar maanden flink
klussen heeft zij een ruimte
omgetoverd tot een mooie
frisse salon met professioneel
materiaal om viervoeters een
uitgebreide vachtverzorging
te kunnen geven. Zij werkt hier
alleen en op afspraak, “want
het is belangrijk dat een dier
in alle rust geholpen wordt”,
aldus Bianca. Sinds maart 2011
is haar trimsalon, aan de Burg.
Engelbertstraat 34, geopend
en heeft zij al vele honden en
baasjes gelukkig gemaakt.
“Het is belangrijk dat een
hond met regelmaat getrimd
wordt. Als een hond niet getrimd wordt kunnen er vervelende complicaties zoals vervilting optreden. Daarnaast
worden de oren, nagels, vacht
en toestand van de huid goed
gecontroleerd tijdens een
trimbeurt”, zegt ze. Bianca
neemt uitgebreid de tijd voor
de honden, en katten, die bij

haar in de salon voor een behandeling komen, want kwaliteit staat hoog in het vaandel
bij haar.
Met liefde je werk doen is het
mooiste wat er is en die droom
heeft de jonge ondernemer
Bianca Dorsman kunnen verwezenlijken. Van jongs af aan
is zij een dierenliefhebster en
er was geen twijfel dat zij met
dieren zou gaan werken. Ooit,
in de toekomst, misschien
wel een ranch in Australië.
Maar nu eerst een trimsalon voor honden en katten.
Trimsalon Zandvoort is aangesloten bij de AVVT (Algemene
Vereniging Voor Trimsalons).
Voor alle nieuwe klanten geeft
zij 15 % korting op een eerste
trimbeurt.
Meer informatie vindt u op
www.trimsalonzandvoort.nl
of kunt u krijgen via tel. 0617705027.

Taizé-dienst
over nederigheid

De voorkant van het boekje bij de opening van het Cultureel Centrum

De laatste Taizé-dienst van
dit seizoen gaat over nederigheid. Waarom? Omdat
God het volgens de bijbel
niet heeft begrepen op hoogmoedige mensen. De dienst
begint om half acht en duurt
een half uur. Vooraf wordt
een half uur ingezongen.
Verzoeken om gebed voor
mensen of situaties kun-

nen worden gemaild naar
taize@live.nl. Na afloop van
de dienst, om acht uur, is er
koffie en thee om elkaar te
ontmoeten en even na te
praten. De liturgie en de liederen staan op www.taizenoord-holland.com, de pagina
Zandvoort. Liederen kunt u
alvast doornemen via www.
taize.fr/nl_article10326.html.
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OPEN HUIS: zaterdag 2 juli a.s. van
Stationsplein 17F11

Tjerk Hiddesstraat 161
Zandvoort

w
Nieu

Diaconiehuisstraat 38C
Zandvoort

Hoo

gste

Zandvoort

e
etag

um

Centr

Vraagprijs: € 175.000,= k.k.

Vraagprijs: € 175.000,= k.k.

Vraagprijs: € 179.500,= k.k.

De Ruyterstraat 44

Hogeweg 62-14

Tjerk Hiddesstraat 111

Zandvoort

Zeezic

Zandvoort

ht

um

Centr

Zandvoort

Tevens

te h

uur

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.

Dr. J.G. Mezgerstraat 137

De Ruyterstraat 4-5

Brugstraat 3A

Zandvoort

Zandvoort

w
Nieu

Zeezic

ht

Zandvoort

ke details

entie
Auth

Vraagprijs: € 200.000,= k.k.

Vraagprijs: € 200.000,= k.k.

Vraagprijs: € 225.000,= k.k.

BM. van Alphenstraat 61-21

Zuiderstraat 2B

Spoorbuurstraat 8

Zandvoort

eren
Park

eigen

Zandvoort

terrein

Zandvoort

Sfeervol

Centr

um

Vraagprijs: € 225.000,= k.k.

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

Boerlagestraat 17

Kromboomsveld 53

Trompstraat 3-5

Zandvoort

g

Fa

wonin
milie

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Zandvoort

Maisonnette

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Zandvoort

ment

kapparte
Hoe

Vraagprijs: € 249.500,= k.k.

12.00 tot 15.00 uur! U bent welkom!
Treubstraat 20

Verzetsplein 12
Zandvoort

Fa

g
onin
w
milie

Vraagprijs: € 255.000,= k.k.
Haarlemmerstraat 68
Zandvoort

UNIEKE KANS:

Zandvoort

Zandvoort

Zeezic

Maisonnette

ht

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Piet Leffertsstraat 35

Dr. C.A. Gerkestraat 111

Deze woning wordt verkocht
via een internetverkoop bij
opbod via OpenHuis.nl. Voor
informatie, bezichtigingen
en deelname aan de internetverkoop bij opbod, dient u zich
aan te melden bij Greeven
Makelaardij o.g.

HALFVRIJSTAANDE VERANDAWONING met gastenverblijf
en 12m. diepe achtertuin (ZW).
Oude vraagprijs
De woning heeft een ruime
€ 349.000,= k.k.
woonkamer met open haard,
Nieuwe vanafprijs
dichte keuken met kelder en
bijkeuken en 3 slaapkamers.
€ 279.500,= k.k.
Het gastenverblijf is v.v. een
woon/slaapkamer, pantry en een badruimte met toilet, wastafel en
douche. Het is gelegen op loopafstand van het levendige centrum,
strand en duinen. Dit gemeentelijke monument moet van binnen
gezien worden om een juiste indruk te krijgen!

Jac. van Heemskerckstraat 23

Zandvoort

Zandvoort

w
Nieu

Sfeervol

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Vraagprijs: € 350.000,= k.k.

Van Speijkstraat 109

Vinkenstraat 40
Zandvoort

Zandvoort

Extra kijkdag: zaterdag 2 juli 2011 van 12.00-15.00 uur
INTERNETVERKOOP: vrijdag 8 juli 2011 om 15.00 uur
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

ging

g
ge li
sti
u
R

Royaal

Van Speijkstraat 166
Zandvoort

w
Nieu

Vraagprijs: € 429.000,= k.k.

Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

Vraagprijs: € 398.000,= k.k.

Kostverlorenstraat 101

Kostverlorenstraat 92 A
Zandvoort

g

Vraagprijs: € 749.000,= k.k.

Vanafprijs: € 699.000,= k.k.

Kijk op onze website voor
alle deelnemende panden!

Zandvoort

Vraagprijs: € 980.000,= k.k.

Luxe

Internetveilin

Kostverlorenstraat 106

Sfeervol

Zandvoort

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

Timo Greeven

Suzanne Greeven Bianca van der Veld

Biba

CV installatie
decoratie & onderhoud
schilderwerken

R
tel. 06-20039006

Dakdekkers
Dakkapellen

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Dakdekkers
Kozijnen Klein electra

Deuren

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Timmerwerk
Vloeren

Badkamers
Timmerwerk
Wand
afwerking

Vloeren

Klein electra
Badkamers
www.bergtotaaltechniek.nl
06
- 53 25 42Wand
97
Metselen Tegelwerk

afwerking

Zandvoortse
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Wij feliciteren Jaap en Pen
met hun nieuwe restaurant
en wensen hun heel veel succes met

Thai Bandai
Zeestraat 46 - Zandvoort

Judotalent Katinka Becker

Jade Oord is een groot paardrijtalent

De 19-jarige Katinka Becker begon al vroeg met judoën. Toen een vriendinnetje met

De nog maar 10-jarige Zandvoortse Jade Oord is met recht een paardrijtalent. Zij be-

werd Katinka aan deze Japanse sport gekoppeld, want al snel werd ze lid van Ke-

dressuurrijden als het springen. In beide disciplines heeft zij deelgenomen aan de Ne-

een judopakje naar school kwam, vond zij dat zo stoer dat ze dat ook wilde. En zo

weegt zich met haar sport in de top van Noord-Holland, zowel voor wat betreft het

namju Zandvoort.

derlandse Kampioenschappen in haar leeftijdsklasse.

En wie kwam ze daar tegen?
Inderdaad: Marcel van Rhee,
judokenner en talentenspotter bij uitstek. Van Rhee
herkende in de toen al lange
6-jarige Katinka een judotalent en stuurde haar
door naar de wedstrijdopleiding van
Kenamju Haarlem.
Een jaar later werd
ze al geselecteerd
om wedstrijden te judoën voor de bekende
sportschool, trainde ze
drie dagen ik de week inclusief krachttraining. Vaak
was zij de enige dame in
het gezelschap. “Mijn vader vond dat geweldig en,
14

uiteraard samen met mijn “Mijn vader mist nu wel de
moeder, heeft hij mij altijd wedstrijden en vraagt mij
gesteund”, zegt Katinka wanneer ik weer ga deelnemen aan toernooien”, zegt de
lange Katinka die veel profijt
van haar lengte heeft gehad.
Want vader Becker weet
dat zijn ‘kleine’ meid
niet zomaar derde van
Nederland onder 17
jaar is geworden.
“Dat was een heel
leuk toernooi waar zelfs
mijn zusje bij is geweest”,
aldus Katinka, die wellicht
opnieuw haar judokimono
weer aan gaat trekken, want
die op dit moment voor- ze mist het wel. Misschien
keur geeft aan haar studie gloort er hoop aan het judoRechten in Leiden.
firmament van Zandvoort.

De paardensport is haar en krijgt ze nu een keer
met de paplepel ingegoten in de week les van Edwin
want zowel haar moeder Hogeraad, die een autorials haar oma beoefenen
deze edele sport en oma
heeft zelfs een manege in
Vijfhuizen. Niet verwonderlijk dus dat Jade al
op zeer jonge leeftijd op de ruggen
van pony’s was te
vinden. Zij was nog
maar vijf jaar oud toen
ze al bij Patrick en Linda
Ottens, bijna dagelijks, in
manege Sandevoerde in
Nieuw Noord te vinden was.
teit is op het gebied van
Later ging ze rijden bij de springen met paarden/
manege van haar oma pony’s. Succes had ze

met haar ‘verzorg pony’
Kajak waarmee ze NoordHollands Kampioen werd
in beide onderdelen. Kajak
echter was een vrij oude
pony en bovendien een
‘leenpony’ die een hoger niveau niet aan
kan. Haar huidige
pony kan rijden
en springen tot
de klasse Z en dat
is behoorlijk hoog.
Uiteraard wordt ze aan
alle kanten door haar familie gesteund. Zandvoort
zal nog veel van dit talent
horen, neemt u dat maar
gerust van ons aan.

DE HOBBYCLUB
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tekst en foto Nel Kerkman

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Overgang naar droog
en koel weerbeeld

Alles sparen wat met Zandvoort te maken heeft
Telkens sta ik verbaast als dorpsgenoten over hun hobby

vertellen. Ook dit keer viel mijn mond open bij het zien van
de verzameling die Arie Koper (Slof) in 30 jaar bijeen heeft
gespaard. Zijn passie voor Zandvoort beperkte zich niet

met 25 jaar secretaris Genootschap Oud Zandvoort. Nee,
zijn liefde voor Zandvoort ging veel verder en groeide uit
tot een prachtige collectie waar je U tegen zegt.

curiosa. Doordat Arie zijn familie in kaart wilde brengen
en vastleggen, ging hij op
zoek naar ansichtkaarten
om de familiegeschiedenis
te verlevendigen. Maar ook
daar bleef het niet bij! Daar
hoorde namelijk ook andere
informatie bij zoals trein- en
buskaartjes, entree kaartjes
van bioscopen en de watertoren. En wat te denken van
sigarenbandjes, suikerzakjes,
posters, bierviltjes, servetten,
stempels, bedeltjes. Eigenlijk
teveel om op te noemen. Op al
deze artikelen moet natuurlijk
wel Zandvoort voorkomen.

Is het een
kostbare hobby?

Arie Koper toont een bordje uit zijn collectie

“Het is begonnen met een
simpel kop en schoteltje te kopen in de Jaarbeurs in Utrecht.
Niets bijzonders maar daar
hoort ook een lepeltje bij, uiteraard wel met het wapen
van Zandvoort”, vertelt Arie
lachend. Inmiddels heeft hij
geen 1 maar minstens 150 bijzondere lepeltjes en een enkel
vorkje. Er zitten echt ontzettend mooie exemplaren bij in
zijn verzameling. De meeste
lepels hebben als afbeelding
het wapen van Zandvoort

maar er zijn ook met de huidige watertoren en handbeschilderde vislopers. Maar
ook de porseleinen vaasjes,
asbakjes, bordjes, glazen en
schaaltjes met Zandvoortse
taferelen erop bevinden zich
in zijn collectie.

Alles over Zandvoort

Dat was het dan, dacht ik nog
onschuldig. Dus niet! Arie
laat in dikke ordners zien dat
hij nog veel meer verzamelt
dan lepels en porseleinen

“Ik kijk altijd op marktplaats.
nl en probeer voor een prikkie
te bieden. Soms zit ik er naast
of wordt de prijs te hoog als
het een bijzonder artikel is.
Het leukste is om bij een rommelmarktje iets bijzonders te
vinden”, legt Arie uit. Vorige
keer kon hij de hand leggen op
een bijzonder boek waarin ook
de Zandvoortse klederdracht
in beschreven staat. Het boek
vond hij op het boekenmarktje aan het Gasthuisplein. Af
en toe ruilt Arie als hij iets
dubbel heeft en hij helpt ook
anderen weer om aan iets te
komen. “Het leuke van alles”,
vindt Arie, “is dat er achter alles een verhaal zit. Zo heb ik
geldmunten die vroeger gebruikt werden om de kelners
mee te betalen. Zoiets als de
Scharrekoppen welke nu bij

Culinair Zandvoort gebruikt
worden. Ook Duysterghast
had zulke muntstukken. Ook
een leuk bezit zijn de gasmunten die elke gemeente uitgaf
dus ook Zandvoort. Ik snuffel
ook in de enkele souvenirwinkeltjes die Zandvoort nog bezit
om te kijken of er nog nieuwe
souvenirs bij gekomen zijn.”

Zandvoortse souvenirs

Automatisch komen we op
de souvenirs die tegenwoordig nog te koop zijn. Echt iets
leuks aan Zandvoortse souvenirs is niet meer te vinden.
Zo verkoopt bijvoorbeeld het
Genootschap Oud Zandvoort
mooie bekers met oude afbeeldingen van gebouwen
en straatjes. Ook heeft het
GOZ sleutelhangers en tegeltjes die men bij Boekhandel
Bruna en het Zandvoorts
Museum kan kopen. “Het is
best moeilijk om iets origineels te bedenken wat ook
nog betaalbaar is”, aldus Arie.
Zo te zien aan de collectie
van Arie had men daar vroeger minder moeite mee om
mooie souvenirs aan te bieden. Het winkeltje van Potte
Keesie in de Kerkstraat stond
propvol met allerlei prullaria.
Misschien is de smaak van de
toerist veranderd? In ieder geval, Arie Koper kan bogen op
een geweldige verzameling
en mocht u thuis iets hebben wat u niet meer gebruikt
en wat betrekking heeft op
Zandvoort? Dan maakt u daar
Arie erg blij mee.

Een kenmerk van tamelijk instabiele zomers is het soms

sterk wisselende temperatuurpatroon. Afgelopen week
was dat weer eens duidelijk aantoonbaar in de Lage Landen. Was het afgelopen zaterdag zo’n beetje de slechtste
zomerdag van het jaar in onze contreien, met een groot

deel van de dag (mot)regen en kilte (13 graden), maandag, koud twee etmalen verder, was het al bijna 32 graden in de bebouwde kom van Zandvoort.
Zelfs dinsdagnacht was
het 7 graden zachter dan
zaterdag overdag. In de
randstad koelde het niet
verder af dan 22-23 graden. Dinsdag was landelijk
voorlopig het klapstuk qua
tropenwarmte met topmaxima tot bijna 34 graden op de heetste stekken
en inmiddels zijn we weer
terug bij af en is het 10-15
graden afgekoeld. Zo kwam
er snel een einde aan de
‘mini-hittegolf’.
Met een middagtemperatuur van tussen de 17 en
19 graden is het donderdag tot zondag voor velen weer een verademing
buiten, maar in huis blijft
de warmte nog wel even
zitten. De rest van deze
week verloopt overwegend
prima in. Het blijft zo goed
als droog (met zon) op de
meeste dagen en het is
aangenaam koel met dus
circa 18 graden in de middag.
Met luchtaanvoer uit west
tot noordwest kan het
niet bepaald warm meer

Fiets4daagse met dreigend onweer van start
Een kleine 300 deelnemers verschenen afgelopen dinsdag
aan de start van de jaarlijkse Fiets4daagse. De hele dag
was er dreiging van noodweer, maar uiteindelijk ging dat
aan Zandvoort voorbij en kwamen alle deelnemers gelukkig weer veilig en droog thuis.
Vanaf 18.30 uur was het druk
bij het startpunt in de kantine van de Zandvoortse hockeyclub op het Duintjesveld.
De deelnemers kwamen allemaal vroeg hun routekaart

ophalen, waarbij de fietsroute richting Heemstede
leidde. Iedereen wilde zeker wel weer rond acht uur
terug zijn en dat lukte de
meesten gemakkelijk. Elke

avond worden er routes van
ca. 15 km gereden en vrijdag worden aansluitend na

aankomst de winnaars of
winnaressen van de loterij
bekendgemaakt.

Do.

worden voorlopig. Een
zwakke uitloper van het
Azorenhoog geeft ons dit
vrij normale Hollandse zomerweer tot in het weekend. Daarna neemt de
(lichte) wisselvalligheid
geleidelijk weer toe. Zicht
op langdurig stabiel en
warm zomerweer is er niet.
Nee, een topzomer kan het
niet meer worden, hoewel
we nog ruim twee volle
zomermaanden hebben
te gaan. Voor langdurig
zomerweer is een hogedrukgebied nodig boven
Scandinavië en dat ontbreekt bijna ieder jaar. Voor
het laatst hadden we een
uitstekende zomer in 1994
en in 1995. Daarna zijn er
wel prachtige en zeer warme zomermaanden geweest (augustus 2003 en
juli 2006), maar toen bleef
het voortreffelijke weer beperkt tot exact een maand.
Meer weerinfo is er via de
weerprimeurlijn
0900-1234554.
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
Max

17-18

17-18

18

19

Min

11

10

10

10

Zon

90%

85%

80%

75%

Neerslag

25%

15%

15%

20%

nw. 4

nw. 4

wnw. 4

wzw. 3-4

Wind
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Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:
Peuters in Beweging vanaf 2 jaar.
Woensdag 9:30 - 10:30

5 oktober – 14 december

Volwassenen bewegen:
Struinen in de Duinen.
beleef de duinen terwijl we samen wandelen.

Woensdag 10:00 – 11:30

14 september – 12 oktober

Improvisatie toneel, Theatersport
Donderdag 20:00 – 22:00

29 september- 22 december

YogActief
Dinsdag 20:00 – 21:30

13 september – 29 november

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00

16 september – 16 december

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30

22 september – 15 december

Creatief:
Taarten versieren, een workshop.
Zaterdag 12:30 – 15:30
Woensdag 19:00 – 22:00

8 oktober
12 oktober

Kunstgeschiedenis, van impressionisme naar Van Gogh.
Donderdag 10:00 – 12:00

27 oktober – 3 november

Schilderen vanuit de kleurologie
Dinsdag 20:00 – 22:00

4 oktober – 29 november

Aquarelleren
Dinsdag 9:30 – 12:00

20 september – 13 december

Dinsdag 13:00 – 15:30

20 september – 13 december

Open Atelier

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of Donderdag 19:30 – 22:00
26 september – 22 december

Glas in Lood
Woensdag 19:30 – 22:00

26 oktober – 14 december

Klussen met Fred in en om het huis, speciaal voor
senioren (ook vrouwen).

Vrijdag 13:30 – 15:00

23 september – 16 december.

Talen:
Engels
Donderdag 13:00 – 14:30

22 september – 15 december

Spaans, Beginners
Woensdag 20:30 - 22:00

21 september – 14 december

Woensdag 19:00 – 20:30

21 september – 14 december

Spaans III, een vervolg op Spaans II
Nederlands
Donderdag10:30 – 12:00

22 september – 15 december

Computer:
Office 2007 voor ZZPers
Maandag 20:00 – 22:00

24 oktober – 28 november

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

Valk Glasstudio voor
Glas in lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop
is! Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.
.........................................................

Voor een goede en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla.
Meer dan 14 jaar ervaring. Pro-voet lid.
06-46098919
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
De zomer is begonnen:
Gajegoedvoelen.nl
viert haar 1-jarig bestaan
heel de maand juli
met 10% korting
op alle cadeaubonnen.
Massage &Yoga Atelier
in Zandvoort aan Zee.
Op afspraak. 06-22740448

Woningruil.
Aangeboden: 4-K eengezinswoning in Amsterdam.
Gevraagd: leuk huis of
appartement in Zandvoort.
Tel. 06-16284669
.........................................................
Alle vrijwilligers
en restauranthouders,
bedankt voor het
geweldige eetfestijn
afgelopen weekend!
.........................................................
Op woensdag 2 november
2011 organiseert het Huis
van Gebed Zandvoort i.s.m
de Levenstroom Ministries
een genezingsdienst in
Zandvoort. Info: 06-44820123

Alle peuters en kleuters
van Zandvoort opgelet:
zaterdag 9 juli
van 14.00-17.00 uur
groot Jip & Jannekefeest
achter Pippeloentje
in het Kostverlorenpark.
.........................................................
L. Paap Medische hulpmiddelen, 06-51815360. o.a.:
aangepast bestek, aangepaste drinkbekers, borden
en randen, slabben,
aangepaste snijplank,
inschenkhulpen, openers
.........................................................
Te huur: loods in Zandvoort
Noord. Begane grond
100 m2 + zolder 85 m2.
Tel. 023-5718954
.........................................................
Garnalennetten(nieuw),
br. 1.65 x 1.85 x 2 mtr.
Info: www.garnalennet.webs.com,
T. 5716520 of 06-40458900
.........................................................
Gezocht: jonge Zandvoortse
medewerkster voor full
time pensionwerk. Voor
pension in centrum
Zandvoort. Info: 5719541
.........................................................
Garagebox te huur. Tjerk
Hiddesstraat. € 105,- p.mnd.
Tel. 5714825 of 5714170
.........................................................

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

27 oktober – 1 december

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023. 57.40.330
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Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................

Pedicure Salon Henny
voor een goede voetbehandeling. Komt ook bij u thuis!
Van Speijkstraat 23,
tel. 5734944, 06-50203097
of 06-31931940
.........................................................

26 oktober – 30 november

Digitale Fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00

Uw auto kopen of verkopen
via een professional?
www.autoverkoper.nu
sluit de deal voor U !!!
Ook voor reparatie, APK,
onderhoud, schadeherstel
(gratis vervangende auto)
autoverzekering, haal
en brengservice!!,
taxatierapport (gratis)
Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................

ZANDKORRELS

Aangeboden: kamer 1e
etage Met d/t. Lengte
12.m. Eigen opgang. 5.min.
van N.S. Tel. 023-5713975
.........................................................

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

Website bouwen en onderhouden
Woensdag20:00 – 22:00

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*, schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Column

Vrijspraak of levenslang?

Vrijheid van meningsuiting is een recht wat wij gelukkig in
Nederland hebben. Het verkondigen van een mening moet
te allen tijde kunnen. Het stigmatiseren van bepaalde bevolkingsgroepen door politici zonder enige nuance, en überhaupt zonder de dialoog aan te gaan met gedupeerden,
is in mijn ogen een gemiste kans. Het credo ‘over mensen
praten in plaats van met mensen praten’ is hier helaas vaak
het geval.

Huiskamer anno 2011
Acht maanden heeft het geduurd. Bloed, zweet en tranen
heeft het hem gekost maar door zijn eeuwige positieve houding en de juiste instelling is het dan eindelijk zover. Boy van

Rookhuizen is vorige week weer open gegaan met een nieuwe
naam voor zijn kroeg, namelijk “The livingroom”.

Uiteraard ben ik een voorstander van problemen oplossen
en misstanden hard aanpakken indien dit noodzakelijk is.
Het veronaangenamen van andermans leefgenot is iets wat
wij niet kunnen tolereren. Hiervoor hebben we de dienaars
van de wet die wel probleemoplossend te werk gaan. Zij
kijken niet naar afkomst maar of je de wet hebt overtreden.

door Maxim Roos

Boy van Rookhuizen is 54 jaar en is al 40 jaar getrouwd
met zijn hobby. Kastelein zijn, dat is Boy de hele dag
en inmiddels weer elke dag van de week. Hij vindt het
heerlijk om er voor de mensen te zijn en ze te voorzien
van gevulde glazen. Helaas kon dat door de uitgebroken brand in Café Boy niet meer en een ‘normaal’ persoon was dan ook bij de pakken neer gaan zitten en
had het voor gezien gehouden. Boy daarentegen ging
weer alles van voren af aan opbouwen.
Zo zit hij in elkaar. Niet bij het verleden te lang stil
blijven staan maar verder gaan met leven. Door deze
instelling en kilo’s doorzettingsvermogen heeft hij het
voor elkaar gekregen om een unieke huiskamer neer
te zetten. De naam van het café is dus met een reden
gekozen. Boy zijn bedoeling is dat je in The Livingroom
je op je gemak voelt en je kan doen en laten waar je zelf
zin in hebt. Uiteraard wel met respect voor elkaar maar
voor de rest heeft Boy op een zeer creatieve manier de
zaak zo opgeknapt en ingericht dat je ogen tekort komt.
LED TV’s, digitale fotolijsten aan de muren, parkieten

Boy van

Rookhuiz
e

n

en palmbomen zijn slechts een aantal dingen die gelijk
opvallen als je binnenstapt. Wil je wat televisie kijken of
misschien wat poolbiljart spelen, bijna alles is mogelijk.
Je bent dus regelrecht in een huiskamer beland.
Boy heeft dit etablissement al vijf jaar. Hij is begonnen
in Hollandia, waarna hij de kroeg al snel omgedoopt had
tot Café Boy. Deze laatste naam was verkeerd gekozen
en na wat denkwerk over hoe hij zijn kroeg ziet, is hij op
de naam gekomen van “The Livingroom”. Op een hele
eigenwijze manier is hij dan ook te werk gegaan en heeft
precies gedaan wat hij zelf mooi en leuk vond met de
entourage en de inrichting. Van alle kanten kreeg hij
goede raad maar als iemand tegen hem zei dat de muren groen moeten, werden ze in een papegaaienbehang
gezet. Maar het moet gezegd worden, als je je sporen
eenmaal verdiend hebt in de horeca, mag je ook heerlijk
eigenwijs te werk gaan.

S
I
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door Maxim Roos

Het verkondigen van een 'populistische' boodschap door
politici met als voornaamste doel kiezers winnen en behouden vind ik persoonlijk vallen onder kiezersbedrog. Dat
een steeds groter deel van Nederland deze denkbeelden
overneemt en ziet als de abstracte waarheid vind ik nog
zorgelijker.
Het zou de 'blonde messias' sieren indien hij wat vaker voorbeelden zou benoemen van succesvol geïntegreerde mensen
van buitenlandse komaf, en als hij wat meer open zou staan
voor de dialoog. De overgrote meerderheid in dit land gaat
namelijk gelukkig met elkaar om. Een willekeurige vriendengroep in met name de grote steden bestaat tegenwoordig
uit personen met allemaal een verschillende achtergrond.
Zij delen lief en leed en genieten met elkaar van het leven
net zoals een vriendengroep in 'pak hem beet' Grolloo.
De komende politieke periode wordt interessant. Ik hoop
dat de volksvertegenwoordigers in Den Haag straks uitgerust terugkomen van het zomerreces. Dat het land waarin
ik gelukkig woon te pas en te onpas onder stroom wordt
gezet door een voorname politicus, is een gegeven waar ik
namelijk maar moeilijk aan kan wennen.

Get Out!

Vrijdag 1 juli
Je kunt weer lekker swingen op het strand van Bloemendaal tijdens
Beat Boutique bij Woodstock! Met onder andere groove, house, techhouse en techno, gaan de voetjes van de vloer. DJ’s Sebastian Sleebos en
Tino staan weer voor je klaar! Aanvang is 18.00 uur en de entree is gratis.
Zaterdag 2 juli
We gaan terug naar de jaren ’80, dus duik de kast in van je pa of ma
en pimp jezelf in een ware Lionel Richie, Diana Ross, of misschien
wel Olivia Newton-John! Zaterdag gaan we tussen 19.30 uur en 00.00
uur, bij de geheel vernieuwde beachclub Far Out, volledig uit ons dak
tijdens Back to the 80’s! Meer info en kaarten (à € 12,50) op www.
beachclubfarout.nl.

" M a m , p a p , ik h e b e r g o e d o v e r n a g e d a c h t e n ik w e e t n u w a t ik v o o r m ijn v e rja a rd a g w il.
G e e l is p rim a o v e rig e n s !"

Zaterdag 2 en zondag 3 juli
Op Circuit Park Zandvoort kun je weer genieten van het Dutch Power
Pack Festival, met verschillende races, zoals de Dutch Renault Clio Cup,
de Formido Swift Cup, de Toerwagen Diesel Cup, het Dutch Formula
Ford Championship en de Volkswagen Racing Cup. Genoeg te beleven
dus! Kijk voor meer info op: www.cpz.nl.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand juli voor Pashouders:

Ierse Sukade lappen
Heel kilo € 9,95

Kaas van het huis,
Oude kaas
Natuurgerijpte 14 maanden
oude Noord-Hollandse kaas!
Nu 500 gram voor maar € 5,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

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

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

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

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie schilderijen
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

PERSONAL TRAINING Body & Mind

Walk of Fame

1e maand
10% korting

Herenmode
Vanaf nu 7 dagen
per week geopend!

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag
www.walkoffameshirts.nl

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

15% korting

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

op wenskaarten

ZandvoortPas houders 10% korting

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juli

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

Medina Woninginrichters

Aanbieding: Lamelparket eiken rustiek in de kleuren
naturel en wit van € 34,95 nu € 29,95 per m²
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)
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De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Zandvoortse fauna, deel 7

Geboorte-explosie!

Zandvoortse fauna plant zich driftig voort
De lente is voorbij, de zomer is begonnen. In zowel de

Waterleidingduinen als het dierenopvangtehuis in Noord
wemelt het van het pasgeboren dierengrut. Fotografe Jo-

landa Meier-Koning heeft er een serie prachtige plaatjes
van gemaakt. Maak kennis met een aantal nieuwe Zandvoortse bewonertjes!

1. Geitenlammetje

Dit geitje woont in de
kinderboerderij van
Center Parcs. Al sinds
7000 voor Christus
houdt de mens geiten als huisdier. In
totaal leven er naar
schatting een kleine
half miljard geiten op de wereld, verdeeld over 200 verschillende rassen. Ze worden wel geringschattend ‘de armeluiskoe’
genoemd, omdat ze ook vlees, leer en melk leveren, maar van
mindere kwaliteit. De draagtijd is zo’n 5 maanden; tweelingen
komen bij geiten veelvuldig voor, vooral bij wat oudere moeders.
De lammetjes worden drie maanden gezoogd, maar daarnaast
beginnen ze al na tien dagen mee te snoepen van het hooi en
het gras van pa en ma.

2. Padje

De gewone of bruine
pad legt haar eieren
in oppervlaktewater.
Na tien dagen komen daar kikkervisjes
uit, die zich in 2 tot 3
maanden ontwikkelen tot kleine padjes.
Ze zijn dan nog minuscuul en helemaal zwart. Als ze lekker bruin
zijn geworden en tussen de 7 en 12 millimeter lang, trekken ze
massaal weg van het water waarin ze geboren zijn. Dit fenomeen staat bekend als de paddenregen. Met 3 jaar zijn padden
volwassen en keren ze net als hun ouders ieder jaar naar het
voortplantingswater terug om zelf kleine padjes te maken. De
gewone pad kan in gevangenschap maar liefst 36 jaar worden,
in het wild worden ze hooguit 12 jaar oud.

3. Hondenpups

Gemiddeld duurt een
dracht bij honden
zo’n 9 à 10 weken.
De eerste tien dagen
zijn de puppy's blind.
Tot drie weken zoogt
een pup en slaapt hij
driekwart van de dag.
Daarna wordt hij zelfstandiger en stopt de moeder met het
schoonlikken van haar kindjes en het opeten van de uitwerpselen. Vanaf acht weken mogen pups bij de moeder weggehaald
worden. Dan volgt de kleutertijd, en doet de pup weinig anders
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dan slapen, eten, poepen, plassen en spelen. Puppy-hersenen
zijn volgroeid bij twaalf weken. De lastige puber wordt rustiger
en luistert beter. Na een jaar is een pup een hond. Mits goed
verzorgd kunnen ze zo’n 15 jaar oud worden (ras-afhankelijk).

4. Vossenwelp

Deze vossenwelp
werd na een draagtijd
van 7 à 8 weken in de
lente geboren, blind
en doof en ongeveer 1
ons zwaar. De meeste
vosjes hebben 3 tot 5
broertjes of zusjes, bij
uitzondering zelfs 9. Zover bekend heeft deze er maar één. Na
elf tot veertien dagen gingen zijn oogjes open. Na acht weken
had hij zijn melkgebit en kon hij vast voedsel eten. Nu is hij
een maand of drie. Over drie maanden is hij niet meer van een
volwassen vos te onderscheiden. Hij kan de tien jaar halen, maar
de meeste vossen worden hooguit 3 of 4 jaar.

5. Zwanenkuikens

Deze vier jonge, lelijke eendjes worden
later prachtige zwanen. Wie kent het
sprookje niet? Wat
ook sprookjesachtig
is, is dat hun ouders
nog lang en gelukkig
leven. Zwanen zijn namelijk monogaam; een paar blijft hun hele
leven bij elkaar. Mama-zwaan broedt gemiddeld zes eieren uit.
Ondertussen houdt papa-zwaan de wacht. En hoe! Hij vliegt
zelfs mensen die te dichtbij komen aan. Als de jongen uitkomen,
hebben ze een grijze of bruine donsvacht en een kort nekje. Al
na een paar uur kunnen ze lopen en zwemmen. De eerste paar
maanden worden de jongen door pa en ma warm gehouden
en bewaakt. Maar voedsel zoeken, dat doen ze zelf!

6. Kittens

Een kat heet een kitten tot hij een half
jaar oud is. Een kitten is de eerste 10
dagen blind en de
eerste 17 dagen doof.
Daarna luisteren
ze nog steeds niet,
maar dat is een ander verhaal. Als een kat tussen de 12 en de
60 dagen oud is, wordt zijn karakter definitief bepaald. Kent hij
in deze periode geen mensen, dan komt dat nooit meer goed
en zijn ze niet meer als huisdier te houden. Daarom vangt de
Dierenbescherming kittens van zwerfkatten en brengt ze onder
bij gezinnen waar ze gesocialiseerd worden. Vanaf 7 à 8 weken
worden kittens veelal bij de moeder weggehaald. Dat is niet
verstandig; 15 weken geeft veel meer kans op een stabieler karakter en minder gedragsproblemen.

ONDERTUSSEN IN….
Nieuws uit onze
zuster-kustplaatsen
In Noordwijk zijn de eerste twee My Beach-stranden officieel geopend. My Beach is een initiatief van Stichting
Noordzee; het houdt in dat stukken strand voor een
strandtent door de bezoekers van die strandtent worden
schoongehouden. Je kiest er als strandgast dus zelf voor
om naar zo’n strandtent te gaan en daarmee de verplichting op je te nemen om het strand schoon achter te laten
aan het eind van de dag. Eigenlijk zou dit alles vanzelfsprekend moeten zijn, maar niettemin een prijzenswaardig initiatief. My Beach-stranden en –strandtenten zijn
herkenbaar aan prullenbakken en informatieborden. De
eigenaars van de twee deelnemende strandtenten, Take 2
en Buitengewoon, zien er op toe dat hun gasten meedoen.
Directeur Eelco Leemans van Stichting Noordzee: “Het is
vooral het plastic dat niet verteert. Er worden dode vogels
gevonden met wel 30 stukjes plastic in hun maag.” +++
Afgelopen zaterdag- op zondagnacht vond voor de 36e
keer de nachtstrandwandeling tussen Hoek van Holland
en Scheveningen plaats. Deelnemende wandelaars aan
de 18 km lange tocht werden beloond met een medaille.
+++ Bezoekers van de stranden van Callantsoog en Petten
kunnen komende zomer extra politiecontroles verwachten. Snelheidscontroles op de toegangswegen, bromfietscontroles en extra surveillances tegen wildkamperen
staan op stapel. Ook zullen parkeerplaatsen extra worden
bewaakt tegen auto-inbrekers. +++ De protesten van de
strandtenthouders in Cadzand-Bad hebben gewerkt (zie
“Ondertussen in..” van 2 weken geleden): de gemeente
heeft de plannen voor drie nieuwe strandtenten ingetrokken. De strandtenthouders vreesden oneerlijke concurrentie. +++ Tegelijkertijd worden er wel plannen ontwikkeld
voor een jachthaven in Cadzand-Bad. De hele gemeenteraad is voor. +++ Op de boulevard in Egmond aan Zee
zijn opnamen gemaakt voor de kinderfilm SWCHWRM,
naar een boek van Toon Tellegen. Ook op het strand en
in de duinen is gedraaid. De film, die wordt geregisseerd
door Froukje Tan (maakster van o.a. ‘Links’ met Jeroen
van Koningsbrugge), gaat in september in première.+++
Op het Clusius College in Castricum hebben kinderen
en hun ouders geprotesteerd tegen de sluiting van het
Dampegheest openluchtzwembad in 2012. Het is niet het
enige dat door bezuinigingen wordt geraakt: het gemeentehuis heeft geen publieksbalie meer, de bibliotheek staat
zwaar onder druk en het consultatiebureau is gesloten.
Er gaan stemmen op om de OZB te verhogen om zo deze
voorzieningen te kunnen behouden.+++ Vier zeehonden
zijn afgelopen vrijdag op het strand van Renesse vrijgelaten. Twee van hen waren hersteld van door visnetten
opgelopen verwondingen, de andere twee waren uitgeput op het strand gevonden. Komende zaterdag wordt in
Renesse bovendien een Beachcycling evenement georganiseerd waarvan de opbrengst naar de zeehondencrèche
in Pieterburen gaat. +++ Ondertussen ga ik met vakantie.
Over drie weken is Zandvoort Plus er weer!+++

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

Gemeentelijke publicatie week 26 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 25 en
de verdere in week 25 door het college genomen besluiten
zijn in week 26 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die
op 25 mei 2011 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,
vanaf heden tot en met 25 mei 2011 ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis en op de website via raadsnet.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 18 juli vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van
belang zijn voor alle burgers. De vergadering vindt plaats in
Gebouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst
bij te wonen.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
- Kostverlorenstraat 95, aanvraag gebruiksvergunning, ingekomen 17 juni 2011, 2011-VV-099.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Centraal telefoonnummer

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Zandvoortselaan 165, kappen van twee bomen, ingekomen
17 juni 2011, 2011-VV-100.

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

Gastles ABN AMRO bij Oranje Nassauschool
Een drietal medewerkers van de ABN AMRO Bank in Zandvoort hebben afgelopen maandag gastlessen ‘Financiële
educatie’ gegeven op de Oranje Nassauschool. Leerlingen
van de groepen 7 en 8 kregen uitleg over hoe met geld om
te gaan, over sparen en over hoe uit de schulden te blijven
als ze wat ouder zijn.

Geldles in Oranje Nassauschool

Het project van de ABN AMRO
Bank ‘Word een held met
geld’ is een onderwijsproject
waarbij de schoolgaande
jeugd bewust gemaakt wordt
over hoe verstandig met geld
om te gaan. Doelstelling is
om de kinderen te behoeden

voor het maken van schulden op latere leeftijd. Vooral
het thema sparen kreeg veel
aandacht.
Martje van der Klauw, vestigingsmanager van het ABN
AMRO-filiaal in Zandvoort

Collegelid spreken?

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

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 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.

Zandvoortjournaal op RTV-NH

en een van de gastdocenten: “Voor kinderen kan het
moeilijk zijn om die hippe,
maar dure schoenen te weerstaan. Ook al is hun spaar- of
zakgeld op. In de les laat ik ze
nadenken over uitgaven, over
sparen en lenen en maak ik
ze bekend met belangrijke
geldzaken. Door vroeg met
deze financiële educatie te
beginnen, willen we als bank
problemen met schulden in
de toekomst voorkomen.”

Komende zaterdag start de tweede jaargang van het Zandvoortjournaal bij RTV Noord-Holland. In de eerste aflevering staat de zoektocht naar racetalent uit Noord-Holland
centraal. De kijker krijgt een uniek kijkje in de wereld van
het beroemde circuit van Zandvoort.

Geldzaken worden ook steeds
ingewikkelder. Want wat
kost mobiel bellen eigenlijk
en is die leuke game op de
computer wel gratis? Het
Nederlands instituut budget
bewaking (Nibud) heeft daarom speciaal lesmateriaal ontwikkeld. De leerlingen kregen
aan de hand van voorbeelden
uitleg over al deze zaken.

Met Restaurant | Lounge Bliss is Zandvoort een nieuwe uitgaansgelegenheid rijker geworden. Het voormalige café op Raadhuisplein 1a, boven de Hema, is volledig verbouwd
tot een modern en mooi ingericht restaurant.

De zoektocht naar het nieuwe
racetalent wordt begeleid
door de Nederlandse autocoureur Michael Bleekemolen.
Na de oproep in mei hebben
enkele tientallen jonge talen-

ten zich aangemeld. Zij vechten de komende weken een
pittige strijd uit wie uiteindelijk de titel ‘Racetalent van
Noord-Holland’ mag dragen.
De winnaar mag een jaar lang

op het circuit rijden in een
Volvo 360.
Daarnaast is er volop aandacht voor de Radical Car,
een nieuwe raceklasse, en
wordt er teruggeblikt op de
drukbezochte Paasraces. Het
Zandvoortjournaal is vanaf
zaterdag 2 juli iedere zaterdag om 17.15 uur te zien op
RTV Noord-Holland.

Nieuw geopend lounge restaurant

Bliss heeft een uniek gelegen
dakterras met uitzicht op het
raadhuisplein. In stijlvolle ambiance kunt u er genieten van
gerechten van topkwaliteit,
voor zowel lunch als diner.
Behalve voor het eten kunt u

er ook terecht voor een heerlijk
drankje, want Bliss heeft een
uitgebreid assortiment aan
cocktails en andere drankjes.
Komende zondag 3 juli is de
officiële opening. Vanaf 19.00

uur is iedereen van harte welkom om te kijken, te proeven en
te loungen. DJ Roberto zorgt
voor de muziek. Ben je niet in
de gelegenheid, bezoek dan in
ieder geval alvast de website:
www.restaurantbliss.nl.
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voetbal

Stal de Naaldenhof in de prijzen
Afgelopen zondag is bij Stal de Naaldenhof in Bentveld
een spannende springwedstrijd met aansluitend een cross

country door het naast de stal gelegen bos georganiseerd.
Op dit moment wordt bij Naaldenhof, naast de gewone rijlessen, ook veel aandacht aan het springen gegeven.

Eerst moesten de ruiters
een springproef afleggen in
de grote buitenbak, waarna
ze, na goed gevolg, door
mochten voor een aansluitende cross country door het
naastgelegen bos. Slechts enkele ruiters wisten hun paard
netjes door het parcours, met
vele hindernissen, te leiden.
Het was de eerste keer dat
deze terreinrit op zulke grote
wijze werd georganiseerd.
Phlox van Oppen met haar
pony Naaldenhof’s Walewein
won de eerste prijs in niveau
midden en Daan Schuurman
mocht het oranje lint hangen
aan het hoofd van zijn paard
Vera voor niveau hoog.

Springen in het bos

autosport
Dutch Power Pack Festival
Het zomerse raceseizoen gaat op 2 en 3 juli van start met

het Dutch Power Pack Festival. Zo is er weer de Dutch

Renault Clio Cup, waarbij Niels Langeveld na zijn zege tijdens de Profile Tyrecenter Pinksterraces, opnieuw een gooi
wil doen naar de hoogste plek op het erepodium.

Niels Langeveld won tijdens Pinksteren | Foto: Chris Schotanus

Voor het klassement speelt de
Sassenheimer geen rol. Sheila
Verschuur voert het klassement stevig aan, voor teamgenoot Ronald Morien met
daarachter alweer Christiaan
Frankenhout. De Nederlandse
Clio Cup krijgt daarbij gezelschap van deelnemers uit de
Deense Tegee-Dan Clio Cup.
De Clio Cup is niet de enige
merkenwedstrijd op het programma. De Formido Swift
Cup werkt ook een tweetal
races af. Bart van Os, een van
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de winnaars bij de pinksterraces, voert het klassement aan,
achtervolgd door Snoeks en
Schreurs.
In de Toerwagen Diesel Cup
doet Zandvoorter Ron Swart
weer mee. Samen met Marcel
van Leen wist Swart een podiumplaats te halen tijdens het
laatst gehouden raceweekend. Het BMW-duo, staat
momenteel vierde in het tussenklassement, dat wordt
aangevoerd door Jeroen Dik
met een VW Golf.

Het Dutch Formula Ford
Champ ionship zal ook te
zien zijn tijdens het DPP
Festival. In deze tussenstand
leidt de ‘oude krijger’ Michel
Florie het klassement voor
Joey van Splunteren en Steijn
Schothorst.
In de Radical Benelux Cup
zal de strijd zich gaan toespitsen tussen Junior Strous
enerzijds en het duo Marc
Koster en Bertus Sanders anderzijds. De verschillen in het
tussenklassement voor de
Dutch Radical Cup, dat een
onderdeel is van de Radical
Benelux Cup, heeft Strous
een kleine voorsprong op de
equipe Koster en Sanders.
Naast deze klasses komen
het Delta Lloyd Xclusief NK
HTGT, de Pirelli Ferrari Classic
Challenge, het Pirelli Ferrari
Open Championship en de
Britse Volkswagen Racing
Cup naar de Zandvoortse
racepiste. Deze laatste
raceklasse herbergt diverse
Volkswagen uitvoeringen,
waarin Beetle’s, Scirocco’s,
Golf GTI’s en Polo’s tegen elkaar uitkomen.

Verregend Straatvoetbaltoernooi
Het Straatvoetbaltoernooi dat jaarlijks op het ‘trapveldje’
aan de Vondellaan wordt gespeeld, is afgelopen zaterdag

helaas min of meer verregend. Niet dat het niet doorging,
voetballers spelen immers onder bijna alle weersomstandigheden, maar de opbrengst voor het goede doel heeft

zeker ook de support van ouders en verdere familie nodig
en dat had misschien wel wat meer kunnen zijn.
De opbrengst van dit jaar
komt ten goede aan de
Zandvoortse afdeling van
de KNRM, de nationale reddingsmaatschappij. Deze
meer dan sympathieke organisatie is volledig afhankelijk
van giften en sponsoring en
kan altijd wel een steuntje
in de rug gebruiken. Ze werken dus zonder subsidie van

welke overheid dan ook.
Het is aandoenlijk om die
jonge voetballertjes bezig te
zien met ogenschijnlijk een
te grote bal. Toch blijkt altijd
weer dat ze, met name de kinderen die ‘op voetbal zitten’, al
een behoorlijke balbehandeling hebben. Het spaarzaam
opgekomen publiek, uiteraard

was er wel wat familie aanwezig (schuilend onder grote paraplu’s), heeft echter genoten
van dit geweldige, jaarlijks terugkerende evenement voor
de kleinsten van Zandvoort.
Het toernooi, ter ere van
Marcel Schoorl van de snackbar die daar als een soort
buurtvader optreedt, werd
voor de 7e keer georganiseerd.
Schoorl had na afloop voor
alle spelertjes een patatje en
wat te drinken klaar staan,
want sporten maakt nu eenmaal hongerig en dorstig. De
uiteindelijke opbrengst van
het Straatvoetbaltoernooi
2011 voor de KNRM was € 914.

sportkamp
Jongeren organiseren sportkamp
Van maandag 25 juli tot en met vrijdag 29 juli organi-

sporten beoefenen waarbij het voornamelijk gaat om sa-

cursus bij Slotemakers AntiSlipschool en wordt de week
feestelijk afgesloten met een
spannende zeskamp met verschillende opblaasattracties.

Het sportkamp is in feiten
een kopie van de zeer succesvolle Tennissportkampen
van een groot aantal jaren
gelden. Tijdens deze week
worden verschillende spor-

Ben jij tussen de 5 en 12 jaar
en lijkt het jou ook wat? Meld
je dan voor 3 juli aan want er
zijn nog een aantal plaatsen
vrij! Kijk voor meer informatie op www.sportkampzandvoort.nl.

seren Sjoerd en Timo de Reus een jeugdsportkamp in

Zandvoort. De hele week gaan de kinderen verschillende
menspel en plezier.

ten beoefend zoals voetbal,
handbal, tennis, honkbal,
hockey en volleybal maar
er worden ook aantal spellen gespeeld. Verder krijgen
alle kinderen een echte slip-

softbal
Softbaldames buigen voor de eerste keer
Na een walk-over op zondag hebben de softbaldames van
ZSC vorige week maandag voor de eerste keer in dit seizoen een wedstrijd verloren. Het sterke Sparks 2 won op
het eigen gravelveld in Haarlem in 7,5 innings met 7-4 van
onze plaatsgenotes.

waren Martina Balk en Sylvia
Koper met ieder 3 honksalgen.
Martina Balk sloeg opnieuw
een homerun.

Al eerder had ZSC de nodige
moeite met de Haarlemse
dames maar won toen in
Zandvoort wel. Nu waren de
beide teams opnieuw aan elkaar gewaagd en trok Sparks
aan het langste eind. Coach
Willy Balk: “Wij waren weer
aan elkaar gewaagd alleen
hun honkslagen vielen wat

Afgelopen zondag stond weer
een uitwedstrijd op het programma. De Zandvoortse
dames moesten naar Benne
broek om BSM te bevechten.
ZSC won gemakkelijk met
0-16. De eerstkomende wedstrijd voor ZSC wordt woensdag 13 juli om 19.30 uur gespeeld op het thuisveld.

gelukkiger. Wij hadden wat
meer pech en ook werden er
door ons een paar foutjes in
het veld gemaakt waardoor
er mensen op de honken kwamen.” Werpcijfers van Wilma
Valkestijn: 4x3 slag, 0x4 wijd,
ze kreeg 11 honkslagen tegen en haar veld maakte 3
fouten. Beste slagvrouwen

Zondag

Rode Neuzen Race:
ren mee voor CliniClowns
NOS Sport presentator en CliniClowns-ambassadeur Jack
van Gelder geeft op zondag 9 oktober 2011 op het circuit

van Zandvoort het startschot voor de Rode Neuzen Race:
dé leukste estafetteloop voor CliniClowns. De teams be-

staan uit 4 hardlopers óf uit 4 duo’s, die samen 44 km lopen. Dat betekent dat ieder teamlid tenminste 5,5 km óf 11
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handbal

Schoolhandbal werd waterspektakel
De organisatie van het schoolhandbaltoernooi 2011 was al

om 08.30 uur aanwezig om de voorbereidingen te starten

voor het jaarlijkse handbaltoernooi. Onder een gestaag
neervallende regen hadden zij zich de vraag gesteld: doorgaan of afgelasten.

km voor zijn of haar rekening neemt.
Individuele lopers kunnen
zich aanmelden voor het
‘social running’ programma,
waarbij runners uit het hele
land via social media aan
elkaar worden gekoppeld.
Hiermee hoopt de organisatie een nóg groter en breder hardloop¬publiek aan
te spreken. Bovendien profiteren alle teams die zich
vóór 11 juli aanmelden van
een eenmalige superkorting: zij betalen geen € 200,
maar slechts € 50 inschrijfgeld per team. Inschrijven
volgens de nieuwe voorwaarden kan via de website
www.rodeneuzenrace.nl.

Hier loop je voor!

Alle Rode Neuzen Racers
lopen met één gezamenlijk
doel: hun persoonlijke bijdrage leveren aan een lach
voor zieke en gehandicapte
kinderen in Nederland. Elk
team, ongeacht het aantal
teamleden, brengt daarvoor van tevoren tenminste
€ 1.150 aan sponsorgeld bij
elkaar. “Dat lijkt veel, maar
komt omgerekend neer op
ongeveer € 25 per km”, aldus

Jack van Gelder, die al ruim
10 jaar ambassadeur voor
CliniClowns is en die op 9 oktober honderden hardlopers
aan de start hoopt te mogen
begroeten. “Voor die € 1.150
kan CliniClowns maar liefst
100 kinderen laten lachen!
En dáár doe je het voor.”

Pitsstop race

Speciaal voor kinderen vanaf
6 jaar, mét of zonder handicap, wordt er een speciale
Kinderrace georganiseerd.
Een pitsstop race met heuse coureurs, waaronder de
uit Zandvoort afkomstige
Jan Lammers en Danny van
Dongen. Tijdens de Pitsstop
Race moeten de kinderen
ervoor zorgen dat hun raceauto als snelste klaar is voor
de start. Hiervoor moeten
zij 5 opdrachten uitvoeren.
De auto die als eerste met
brullende motor wegrijdt,
heeft gewonnen. Er kunnen maximaal 100 kinderen meedoen, die zich voor
12 september 2011 kunnen
inschrijven via de website:
www.rodeneuzenrace.nl/
Kinderrace.

De winnende meisjes van de Nicolaasschool

Nadat de zes scholen waren
begonnen aan hun eerste
wedstrijden bleek al snel

dat de regen geen invloed
had op de spelkwaliteit van
de kinderen. Zowel bij de jon-

jeugdsportpas

gens als bij de meisjes werd
met de juiste instelling gespeeld.
Uiteindelijk bleek dat naar
mate de wedstrijden vorderden, dat zowel bij de
jongens als bij de meisjes
de beslissing in de laatste
speelronde zou vallen. Er
was dit jaar geen echt uitblinkende school, wat de
spanning alleen maar ten
goede kwam. Bij de jongens werd het een nek aan
nek race die door de Oranje
Nassauschool werd gewonnen. De Nicolaasschool won
na een spannende strijd bij
de meisjes. De wisselbeker,
voor de best gepresteerde
school, kwam terecht bij de

ONS. De Sportiviteitsprijs,
beschikbaar gesteld door de
Zandvoortse Sportraad in
het kader van ‘meer sport betekent meer bewegen’ kwam
zowel bij de meisjes als bij
de jongens van de Hannie
Schaftschool terecht.

Uitslagen:

Meisjes:
1. Nicolaasschool; 2. Oranje
Nass auschool; 3. Beat rix
school; 4. Hannie Schaft
school; 5. Marisschool en 6.
Duinroosschool.
Jongens:
1. Oranje Nassauschool; 2.
Duinroosschool; 3. Beatrix
school; 4. Hannie Schaft
school; 5 Mariaschool en 6
Nicolaasschool.

(advertentie)

Sporten op proef

Sportservice Heemstede-Zandvoort is al druk bezig met de
voorbereidingen op de JeugdSportPas voor het schooljaar

2011-2012. Zandvoortse sportverenigingen kunnen zelf hun
cursusaanbod aanmelden.

...en nóg een winterkampioen 2010/2011:
SV ZANDVOORT-4 ofwel De Lamstraelboys

Gefeliciteerd!!!!

"deze advertentie is gesponsord door Netexpo"

adverteerders
Honkbal was vorig jaar een van de sportmogelijkheden

Diverse verenigingen en
organisaties deden dit al.
Er is plaats voor 8 sporten
verdeeld over 4 blokken. Een
sportcursus bestaat uit vier
lessen. Kinderen kunnen voor
€ 5 deze 4 lessen bijwonen.
Dit sportstimuleringsproject
wordt gefinancierd door de
gemeenten Heemstede
en Zandvoort om kinderen
van groep 5 t/m 8 van het
basisonderwijs tegen een
lage prijs kennis te laten
maken met diverse takken
van sport. De JeugdSportPas

wordt in beide gemeenten
uitgevoerd door Sportservice
Heemstede-Zandvoort. Zij
betrekken bij de uitvoering
daar waar mogelijk de plaatselijke sportverenigingen.
Het afgelopen schooljaar
heeft de jeugd in Zandvoort
kennis kunnen maken met
hardlopen, hockey, schermen, basketbal, paardrijden,
schaatsen, voetbal, zumba,
honkbal, hardlopen, roeien
en golf. Meer informatie of
aanmelden: www.sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bliss
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Anders
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
De Salon
Dorsman Assurantiën
FAR OUT
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
Fin. diensten

Harocamo
HHR van Rijnland
Hugoos
Kroon Mode
La Bonbonnière
Netexpo
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Quinty Fashion
Rabobank Haarlem e.o.
Sea Optiek
Toko Bintang
Uitvaartcentrum
Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
Van Vessem
& Le Patichou
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Actueel

5

Courant
7

Kermis komt
weer terug
in Zandvoort

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

9

Fietsvierdaagse
tot een goed
einde gebracht

Actueel
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Ampullen ook
op Zandvoortse
strand gevonden

Sport

Flinke crash
tijdens Dutch
Power Pack

Bijzondere kunstuitingen bij zomerexpositie

Rally met bakfietsen

Onder veel belangstelling werd afgelopen zaterdag de zomerexpositie in de Agathakerk aan de Grote Krocht geopend.

De bakfiets is in het straatbeeld van Zandvoort nog niet

de expositie belangstellend. Men stelde vast dat de getoonde kunstwerken elk jaar van een hoger niveau zijn.

aanstaande voor de eerste keer een bakfietsrally voor

Niet alleen de kunstenaars en het kunstcomité waren aanwezig maar ook geïnteresseerde kunstliefhebbers bekeken

harmonieus bij elkaar. Ook
de fraaie beelden, de objecten
van speksteen, een bijzonder
Maria-altaar vervaardigd van
natuurlijk materiaal, mooie
foto’s van unieke plaatsen en
ingelijste gedichten zijn bui
tengewoon te noemen. De
sfeervolle Agathakerk is ei
genlijk op zich al een ‘Heilige
Plaats’ om te bezoeken. Met
zijn schitterende glas-in-lood
ramen en eerlijke materialen
is het gebouw een ideale
plaats om kunst tentoon te
stellen.
Groepsfoto met de kunstenaars en het kunstcomité

door Nel Kerkman

Het jaarthema ‘Heilige Plaat
sen’ was ook dit keer een in
spiratiebron voor menig kun
stenaar. Met de toegevoegde
tekst geven zij de motivatie
aan van hun kunstuiting.
Meestal is het een herinne

ring aan een bijzondere plek,
een persoon of een beleving
die de aanstoot gaf tot de cre
atie. Tijdens de opening decla
meerden Dichter bij Zee Ada
Mol en Else Dudink gedichten
over het jaarthema. Met een
zelf gecomponeerd lied sloot
gitarist Michael Knubbe het

De Mannetjes
Ampullen met gif

‘Er zal wel drugs in zitten,
waarom zouden al die
jongeren anders
opeens zo massaal
op de vuist gaan?’

A.s. Zondag 10 juli
bestaat SEA OPTIEK
alweer 7 jaar!
Langs deze weg willen wij
onze klanten graag bedanken
voor het vertrouwen
en de gezelligheid!!!

Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

officiële gedeelte af.

Diversiteit

De combinatie van bekende
en aankomende kunstenaars
geven deze tentoonstelling
zijn charme en ook de di
versiteit van de ingebrachte
kunstobjecten is zo bijzon
der. Niet alleen acryldoeken
maar ook een schitterend
patchworkwandkleed, een
schilderij vervaardigd uit
glas en zijde kunst hangen

De zomerexpositie is tot
en met 27 augustus, elke
zaterdag tussen 14.00 en
17.00 uur geopend. Tijdens
deze openingsuren zijn er 2
gastvrouwen/-heren aanwe
zig om uitleg te geven en u
wegwijs te maken. Gitarist
Michael Knubbe zal om de
zaterdag aanwezig zijn voor
een muzikale bijdrage. De
expositie kan ook op zondag
bezichtigd worden na de mis
vanaf 11.45 uur tot meestal
12.30 uur.

brandweerpost Zandvoort

Winkelcentrum Nieuw Noord

het goede doel, met start en finish in onze gemeente,
van start gaat.

De Bakfietsrally kende in Doorn de primeur

De bakfietsrally is een initia
tief van de stichting Climb for
Life. De eerste bakfietsrally, af
gelopen mei op de Utrechtse
Heuvelrug bij Doorn, is een
groot succes geworden.
Aan het einde van de rit kon
het prachtige bedrag van
€ 9000 overhandigd wor
den aan de Daniel den Hoed
kliniek, het kankercentrum
van de Erasmus Universiteit
in Rotterdam. Dit ziekenhuis
behoort tot de 20 beste kan
keronderzoeksinstituten ter
wereld.
Dit ludieke evenement krijgt

een vervolg in en rondom
onze gemeente. Er is een
mooie route uitgestippeld
die Zandvoort van zijn beste
kant zal laten zien. De bou
levard, de Kennemerduinen
en het centrum worden per
bakfiets aangedaan. De finish
is, na een rondje over het par
cours van de Solexrace die de
zelfde dag plaatsvindt, in de
Haltestraat. Deelnemen kost
€ 50 en voor wie geen bak
fiets heeft, staat een leenbak
fiets klaar. Alle opbrengsten
komen ten goede aan het
goede doel. Inschrijven kan
nu al, via www.bakfietsrally.nl.

Regionale visie op verkeer en vervoer en
ontwikkeling West-Wing Metropoolregio
Amsterdam in de Ronde Tafelbijeenkomst
van 12 juli. Kijk op pagina 21

zaterdag 16 juli
10.00-15.00 uur

Wervingsdag

heel erg vertrouwd. Des te leuker dat op 27 augustus

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl
1

familieberichten

waterstanden

“Je kan niet weten hoeveel iemand voor je betekent
tot je haar verliest”

Degene die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden.

Volledig onverwacht is mijn bijzondere moeder en
schoonmoeder, onze lieve oma, zusje, schoonzus en tante
overleden.
Onze San blijft voor altijd een speciale plaats in onze harten
innemen.

Met een hart vol verdriet, en dankbaar voor alle liefde en kracht
die wij van hem hebben ontvangen, geven wij kennis van het
overlijden van onze vader, schoonvader en opa

Alexandra Geertruida van Vessem
Sandra
8 juni 1946

3 juli 2011

Gerrit Zwemmer
Zandvoort, 7 mei 1929

weduwnaar van Cornelia Polak

Marco en Marte Breeuwer
Sofie, Valentijn
Arno †

Ingrid en Hans
Kathleen
Marvin en Hanneke
Ashley

Jacques en Jeanne van Vessem
Marijke en Hans Duijff
neven en nichten
Familie de Graaff
Sandra is overgebracht naar uitvaartcentrum Yarden
Kennemerland, Zijlweg 183 in Haarlem, waar u afscheid
van haar kunt nemen op donderdag 7 juli van 19.00 tot
20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 8 juli
om 14.30 uur in Crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis.
Tijd van samenkomst is 14.15 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

Haarlem, 29 juni 2011

Hans en Ingeborg
Correspondentieadres:
Hans Zwemmer
Pallaesstraat 16 bis
3581 RP Utrecht
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

dankbetuiging

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

www.clubnautique.nl
Gehele jaar geopend!
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Nieuw bij
Dagverse Sushi

Sandra hield van kleurige bloemen.

met tonijn,
zalm & California roll

correspondentieadres: Postbus 3228, 2001DE Haarlem
Indien u geen kaart heeft ontvangen, gelieve dan deze
advertentie als uitnodiging te beschouwen.

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag

colofon

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

www.xl-zandvoort.nl

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok
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Spotlights
Sabina
Gefeliciteerd

met het behalen van
je studie Rechten!
Paps, mams, Dani, Stephan, Tally

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

juli
9 Kunstfestijn - Kerkplein, aanvang 13.00 uur
9 Jip & Janneke feest - Kostverlorenpark,
14.00-17.00 uur

9+10 Caterham Eurofest - Britse raceklasse
op Circuit Park Zandvoort

10 Muziekpaviljoen - Gerardo Rosales en band.
13.30-16.30 uur

17 Zomerconcert - Vioolconcert. Classic Concerts,
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

17 Zandvoort Alive - Bruxelles en Mango’s.
Aanvang 15.00 uur

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Veiligheidsregio Kennemerland en de
reddingsbrigades gaan samenwerken
De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en de zeven lokale
reddingsbrigades in de regio Kennemerland ondertekenen

morgen, vrijdag 8 juli, een convenant. Doel van de overeenkomst is de samenwerking bij de voorbereiding op en bestrijding van incidenten op het water en strand te versterken.
In het convenant staan af
spraken tussen de VRK, waar
onder andere de brandweer
Kennemerland en de GGD
Kennemerland onder vallen,
en de zeven vrijwillige red
dingsbrigades uit de regio,
over de voorbereiding op en
bestrijding van incidenten op
het strand, binnenwater en in

het water tot één kilometer
uit de kust. In de praktijk werk
ten de reddingsbrigades al
samen met de VRK maar met
deze afspraak wordt de sa
menwerking geformaliseerd.
Dit convenant past binnen het
streven van de VRK om met
samenwerkingsafspraken, de
rampenbestrijding en crisisbe

De provincie heeft geld ter beschikking gesteld voor de renovatie van een gedeelte van de Van Lennepweg. Net als de
vorige keer wordt nu de riolering vervangen en de rijbaan
aangepast. Het geld is in het kader van 'verbeteringen van
de infrastructuur'.

25 juni - 1 juli 2011
Geboren:

Ondertrouwd:

Snoek, Marcel Anthonius en: Groenhuijzen, Sandra.

Gehuwd:

de Jongh, Eric Alexander en: van den Berg, Monique.
Schurig, Olaf en: Rohde, Britta Evelyn.
Goossens, Erik Jacobus Walburgus en: Chen, Li.

De afspraken in het conve
nant gaan niet alleen over
de daadwerkelijke hulpver
lening. Ook andere relevante
onderdelen komen aan bod,
zoals deelname aan pro
jecten en werkgroepen van
de VRK, de afstemming van
plannen op het gebied van
rampenbestrijding en crisis
beheersing en het gezamen
lijk oefenen. Jan Hein Carree,
voorzitter van de Zandvoortse
Reddingsbrigade, tekende na
mens de Zandvoortse brigade.

Subsidie voor renovatie Van Lennepweg

burgerlijke stand

Cas, zoon van: Nobels, Alexander en: Mus, Daphne.
Morris, zoon van: Nobels, Alexander en: Mus, Daphne.
Tristan, zoon van: Kuiper, Michael Gregor en: Kolk, Susanna
Regina.
Jos, zoon van: Paap, Simon Arend en: Kamstra, Erica.

heersing te verstevigen.

Het bovenste deel wordt gerenoveerd

Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland hebben be
sloten om in 2011 14,5 mil

joen euro beschikbaar te
stellen voor kleine infrastruc
tuurprojecten van andere

wegbeheerders zoals ge
meenten. Hiermee levert de
provincie een bijdrage aan
de verbetering van de ver
keersveiligheid, de leefbaar
heid en de bereikbaarheid
op het wegennet in onze
provincie. Van het totale sub
sidiebedrag van 2011 komt
€ 464.570 ten goede aan de
gemeente Zandvoort voor
het project Van Lennepweg
2e fase. Het gaat om het
gedeelte tussen de Van
Speijkstraat en het kruis
punt met de Vondellaan. De
werkzaamheden starten in
het najaar van 2012. Het riool
wordt vervangen en de weg
wordt gereconstrueerd.

Na herexamen alsnog geslaagd

Overleden:

Klaassen geb. van Geijt, Helena, oud 80 jaar.
Wildschut geb. Broers, Jansje, oud 95 jaar.
Dear, Hubertus, oud 85 jaar.
Bielsma, Maria Margaretha, oud 78 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. S. v.d. Meer uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Heer B. Blans

De vlag uit voor alle geslaagden

De volgende 8 leerlingen van
het Wim Gertenbach College
zijn na een herexamen als

nog geslaagd: Deniz Bahar,
Jamiro Heil, Sebastiaan de
Jong, Michelle Koper, Hessel

Luijken, Margeaux Mauget,
Davey Mell en Melanie van
der Stam. Proficiat!

column
Fietsen in
Zandvoort

Je ziet ze regelmatig voor
bij peddelen. Windje 6 tot 7,
geen probleem. Ze fietsen
je relaxed voorbij. E-Bikers
genaamd. Nooit van een
E-Bike gehoord? Electrische
fietsgebruikers op zijn
Hollands gezegd. Laatst
nog. Ik was in mijn on
schuld op de fiets gestapt
richting Bloemendaalse
strand. Even een kop koffie
drinken met vriendinnen.
Zij lopend, ik op de fiets.
Meestal let ik op de wind
richting en -sterkte. “Valt
wel mee hoor”, knikte echt
genoot aanmoedigend,
“kracht 4 denk ik zo”.
Het fietste heerlijk, windje
zuidoost in de rug. Na een
kop koffie op een zonnig
terrasje stapte ik weer op
mijn oude karretje. De wind
was ondertussen flink toe
genomen. Met mijn zeiler
varing zag ik al 'kopjes' op
de zee: harde wind dus.
Halverwege de boulevard:
ja hoor… daar waren ze.
De bekende E- Bikers. Fris
en vrolijk peddelden ze
mij voorbij. Rustig babbe
lend met elkaar of er geen
wind bestond. In mijn aller
kleinste versnelling fietste
ik wanhopig verder.
De bankjes langs de bou
levard lonkten me toe.
“Als ik nu ga zitten sta ik
nooit meer op. Gewoon
doortrappen”, besloot ik
moedig. In de verte zag ik
het groepje E-Bikers lang
zaam verdwijnen, richting
dorp. Eindelijk bereikte ik
de Zeestraat. Die naar be
neden fietsend kreeg ik
tenminste ook het E-Bike
gevoel.
Thuis plofte ik amechtig, als
een ouwe taart, in de stoel.
“Flink windje schat?”
Wat een opmerking!!!
Maar geloof me. Ook
ik ben binnenkort
toe aan zo een won
derfiets. Moet alleen
nog wat sparen.

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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Wij zijn een transportbedrijf dat nationaal en internationaal
goederen vervoert. Wij verzorgen o.a. geconditioneerd vervoer,
containertransporten en overige transporten met tautliners.

Voor onze dagelijkse ondersteuning van
de transportplanning, zijn wij op zoek naar een:

Administratief medewerk(st)er
(16-20 uur)

Taken:
 Telefonisch contact met opdrachtgevers en chauffeurs
 Afhandeling en verzorgen vrachtdocumenten
 Voorraadbeheer
 Transportopdrachten maken en verwerken
 Afhandeling mail- en faxberichten
 Contact met chauffeurs via GPRS-systeem
Ben jij flexibel, stressbestendig, toe aan een nieuwe
uitdaging en zoek je een afwisselende baan in de
transportbranche, stuur of mail dan een brief met c.v. naar:
Transportbedrijf Van der Veld
Voltastraat 34
2041 CK Zandvoort

info@transportvanderveld.nl

Happy Days bij
Toko Bintang.nl

Spare Rib's to go

American BBQ
style
Indonesian sate
style
Chinees babi pangang style

Zaterdag 16 juli vanaf 19.00 uur
The piano house live
on stage @ Beachclub Take Five
Jonge talentvolle muzikanten en allround repertoire in een frisse en sprankelende uitvoering.
De muzikanten houden op ieder
moment feeling met het publiek.

Speciale Pianohouse-bierviltjes
dienen als verzoekaanvragers.

afhalen of bezorgen

€ 14,50

Toko Bintang
Tel.: 023-5712800
Haltestraat 34 Zandvoort

Ze worden massaal op de twee vleugels
gedeponeerd waarna de indiener op zijn /haar
wenken wordt bediend.

Een unieke avond die u niet mag missen
Gratis entree.
023-5716119 / www.beachclubtakefive.nl
Dierenartsenpraktijk

Aanbieding

voor vrijdag en zaterdag:

Onze heerlijke Emmaplak
uit eigen bakkerij
van € 1,95 voor € 1,60

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf

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

ANBO geniet van Zandvoortse filmbeelden
De Zandvoortse filmvirtuoos Thijs Ockersen weet als
geen ander om gewone Zandvoortse gebeurtenissen in
sprekende filmbeelden vast te leggen. Volop genieten
van de film ‘Zon en Zee in Zandvoort’ was dinsdagmiddag
voor een groot aantal ANBO-leden in theater De Krocht
van toepassing.

Veel belangstelling voor Zandvoortse film
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Voorzitter Fred Kroonsberg
was verguld met de grote
opkomst van zijn leden en
de intense belangstelling
voor de getoonde authen
tieke filmbeelden. Heerlijk
om naar te kijken en de vele
reacties uit het publiek wa
ren zeker een compliment
voor de maker. Vicevoorzitter
Gerard Kuijper leverde toe
lichtend commentaar en
verontschuldigde de absen
tie van Thijs Ockersen, die op
dit moment in Amerika een
zelfde soort film regisseert
en filmt. Cor Draijer was de
kundige man achter de pro
jector. Een filmmiddag met
prima inhoud en uiteraard
ook veel herkenbare zaken
uit de Zandvoortse gemeen
schap.

Rommelmarkt Oud Noord
Voor de dertiende keer organiseren de bewoners van de
Potgieterstraat, de De Genestetstraat, het Ten Kateplantsoen en de Da Costastraat een rommelmarkt. Op zaterdag
16 juli tussen 09.00 en 15.00 uur is werkelijk iedereen, uit

Zandvoort of niet, welkom om spulletjes te verkopen of te
kopen. Het is net als op Koninginnedag op de Prinsesseweg

maar dan in Madurodam, dus in het klein! Gezelligheid is
dan ook troef!

De rommelmarkt wordt altijd goed bezocht

De zondag erna is de Potgiet
erstraat en het Ten Kateplant
soen het terrein voor de kin
deren. Daar staan dan allerlei
speelattributen waar kinde
ren uit heel Zandvoort van
kunnen genieten en van har
te welkom zijn. Onderdeel van
deze kinderspeeldag is het
Zandvoorts Kampioenschap
Buikschuiven. Verder staan
er nog een aantal springkus
sens en een draaimolentje
voor de allerkleinsten opge
steld. De kinderstraatspeel
dag is van 11.00 tot 16.00
uur en vrij toegankelijk. Al
jarenlang worden deze acti
viteiten georganiseerd door
de buurtbewoners zelf, on
der enthousiaste aanvoering
van Bart Botschuiver en Peter
Verswijveren.
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De Kermis komt weer terug

Met oog en oor
de badplaats door

Na enkele jaren van afwezigheid komt er weer een kermis in Zandvoort. Op het Bad-

huisplein en de aangrenzende boulevard De Favauge zal dit jaar van 22 tot en met 31
juli een gezellige familiekermis worden georganiseerd waar van alles te beleven is, met
op de beide zaterdagen een spectaculaire vuurwerkshow!

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Getuigen gezocht

De kermis geeft plezier voor jong en oud

De kermis heeft circa 30 ver
schillende attracties waar
door er voor jong en oud
van alles te beleven is. Van
de Autoscooter, de Break
Dance en de Rupsbaan voor
de oudere jeugd, tot een
Draaimolen en Mega Salto
Trampoline voor de jongere
kermisbezoekers. Ook voor
de ouderen zijn er diverse
attracties. De behendigheid
kan worden getest bij de
Grand Pusher, Grijpkranen
en de Schietsalon. Terwijl de
oliebollen, suikerspinnen en
de nougatkraam zorgen voor
het stillen van de lekkere trek.

Vuurwerk

Naast de spectaculaire at
tracties is er ook een vol
feestprogramma. Op beide
zaterdagen zal er om 22.30

uur een spectaculaire vuur
werkshow worden vertoond
waardoor de skyline van
Zandvoort prachtig zal wor
den verlicht. De dinsdag en
donderdag zijn eurodagen.
Op deze dagen zullen de at
tracties hun rondjes draaien
voor slechts één euro per rit.
Op woensdag om 19.00 uur
zal het rode, harige monster
Elmo uit Sesamstraat een
bezoek brengen aan de ker
mis. Alle kinderen kunnen
met hem op de foto. Vrijdag
29 juli is het Matsoe Matsoe
van de populaire TV serie
Oh, Oh, Cherso die naar het
kermisterrein in Zandvoort
komt. Vanaf 20.00 uur is Joey
aanwezig en heeft de wat
oudere jeugd de mogelijk
heid om een handtekening
te verkrijgen en met hem

op de foto te gaan. Zondag
31 juli, de laatste dag van
de kermis, komt Dora naar
Zandvoort om kermis te vie
ren. Deze TV-ster die bekend
is van Nickelodeon is vanaf
15.00 uur aanwezig voor een
Meet & Greet met de jongste
kermisbezoekers.

Openingstijden

De openingstijden van de
kermis zijn op de vrijdagen
en zaterdagen van 12.00 tot
01.00 uur en op de zondagen
en overige doordeweekse da
gen van 12.00 tot 24.00 uur.
Voor korting moet men zeker
eens kijken op de site www.
KermisKorting.nl. Daar staan
bonnen die recht geven op
een leuke korting op de toe
gangsbewijzen van allerlei
attracties.

ZANDVOORT SCHOON!?
komt naar u toe!
Periodiek kunnen inwoners die iets willen vertellen of bespreken over het beheer van de openbare ruimte, aanschuiven op
het gemeentelijk wijkspreekuur. Daar kan men met een medewerker van de gemeente informatie uitwisselen over de (on)
gewenste toestand van de openbare ruimte. Met ingang van dit jaar zijn er nog twee
spreekuurlocaties waar men terecht kan: LDC gebouw en Pluspunt.
Op maandag 11 juli a.s. bent u van 19.00 tot 20.00 uur van harte welkom in het LDCgebouw, Louis Davidscarré 1. U hoeft vooraf geen afspraak te maken. De koffie staat klaar!
U kunt dan vragen of opmerkingen kwijt over de toestand van de bestrating, het groen,
de afvalbakken, speelplekken, straatverlichting, etcetera.

Een 13-jarig meisje is op vrij
dag 1 juli van haar fiets gere
den door een bestelbusje. In
de bocht van de Sophiaweg
/ Kostverlorenstraat werd
zij rond 09.50 uur aange
reden. Hierdoor ontstond
een grote opstopping, dus
zullen er genoeg mensen
zijn die iets gezien hebben.
Bijvoorbeeld een bedrijfs
naam op het busje of een
kenteken? Alle informatie
is welkom, het is nodig voor
de aangifte. Indien u infor
matie heeft, kunt u contact
opnemen met de moeder
van het meisje via tel. 0615418730.

Koperpassage
niet in Tomtom

Vorig jaar was een buiten
landse autobestuurster,
die blind ging op de be
wegwijzering van Tomtom,
in staat om op de trappen
van de Koperpassage tot
stilstand te komen. Deze
passage, tussen de Burg.
Engelbertstraat en het
Stationsplein, is nog steeds
niet in de databank van
Tomtom opgenomen. En
dat is niet de enige ‘straat’
in Zandvoort. Zo staat de
Jac. P. Thijsseweg nog steeds
niet in alle versies van de
populaire wegwijzer en de
bezoekers van sportpark
Duintjesveld worden nog
altijd via een omweg naar
de sportvelden gestuurd.

Lifeguards

Afgelopen maandag 4 juli
ging een nieuwe oplei
dingsvorm tot Lifeguard

van start op het strand
van Zandvoort. Het betreft
de reguliere landelijke op
leiding ‘Lifeguard Beach’,
maar nieuw is dat deze in
één week plaatsvindt. De
Lifeguards voldoen aan de
zelfde exameneisen als hun
collega’s die gedurende het
seizoen bij de reddingsbri
gades worden opgeleid, al
leen hebben ze binnen 7 da
gen aan deze eisen voldaan.
De praktijklessen vinden
op het strand plaats, waar
bij onder andere gebruik
wordt gemaakt van een
snelle boot en het nieuwe
reddingsvaartuig: de water
scooter. Met deze aanvul
lende opleidingsvorm kan
de Reddingsbrigade nog
meer bijdragen aan de wa
terveiligheid van Nederland.

Zomerfeest

Op zaterdag 9 juli 2011 om
11.00 uur organiseert Nieuw
Unicum, op de hoofdlocatie
aan de Zandvoortselaan
165 in Zandvoort een zo
merfeest. Op de gezellige
zomermarkt worden aller
hande cadeauartikelen ver
kocht, er
zijn diverse
spelletjes
en kermis
attracties.
Om 14.00
uur start er
een veiling van serviesgoed
en diverse keuken- en hore
cabenodigdheden die vanaf
11.00 uur te bezichtigen zijn.
De opbrengst van
de veiling gaat
naar Stichting
Vr i e n d e n va n
Nieuw Unicum.
Verder is er mu
ziek en zijn er ver
schillenden eet
kraampjes. Ook
kunt u op het zomerfeest
informatie inwinnen over
de diverse opleidingsmoge

lijkheden voor een carrière
bij Nieuw Unicum. Vanaf
15.30 gaat de barbecue
aan en als u de adver
tentie van deze krant uit
knipt kunt u gratis meebarbecueën. Dat is op zich
al een feest!

Boekenverkoop

Zo vlak voor de vakantie is
het heerlijk om een stapel
boeken mee te nemen die
tegen een stootje kunnen
en die ook nog betaalbaar
zijn. De Zandvoortse bi
bliotheek verkoopt van
maandag 11 tot en met
zaterdag 23 juli haar af
geschreven boeken, tijd
schriften en (muziek)
dvd’s. De volwassen boe
ken kosten € 1, jeugd
boeken en tijdschriften
kosten € 0,50 en de dvd’s
zijn voor € 2,50 te koop. De
tafel met de afgeschreven
materialen zal regelmatig
aangevuld worden, de ver
koop vindt plaats tijdens
openingsuren van de bi
bliotheek.

Bijna gereed

Nog even een paar punt
jes op de i en dan wordt
het mooiste clubgebouw
van Nederland, dat van
de Watersportvereniging
Zandvoort, op 16 juli offi
cieel geopend. De keuken
is al ingezegend en de
robuuste houten stoelen
op het buitenterras zijn
‘ingezeten’. Zo te zien
wordt het steeds mooier
op het strand. Alleen nog
de zon en wind dan zijn de
watersporters uitermate
tevreden.
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0% overdrachtsbelasting!
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Fiets4daagse ook goed voor lijf en leden
Steeds meer mensen ervaren het goede van de jaarlijkse
Fiets4daagse. Niet alleen is het zeer gezellig om vier avonden met elkaar te fietsen en dan circa 15 kilometers van de

directe omgeving te (her)ontdekken maar ook is het ‘verschrikkelijk’ gezond om lekker in beweging te zijn. Opvallend veel jongeren ontdekten we onder de deelnemers.

Vanaf de start op dinsdag
kwamen de meer dan drie
honderd deelnemers, een
nieuw record, trouw iedere
dag aan de start in de gast
vrije kantine van de Zand
voortsche Hockeyclub. Met
de ontvangen routebeschrij
ving konden zij weer genie
ten van een uurtje fietsen
in de omgeving. Dankzij de
vele tientallen vrijwilligers,
de sponsors en de gratis re
paraties door het mobiele
team van Versteege tijdens
de rit, was het een feest om
deel te nemen.
En om het nog aantrekkelij
ker te maken voor de fanatie
ke fietsers was er in de laat

Opstap van de laatste trip

ste rit de mogelijkheid nog
eens 7,5 km toe te voegen aan
het af te leggen parcours.
Die kwamen dan ook wat
later binnen, waarna de win
naars van de loterij bekend
werden gemaakt. Dankzij
de ondersteuning van vele
Zandvoortse ondernemers
werden vele prijswinnaars
verrast met een leuke prijs.
De hoofdprijs, een fiets van
Versteege Wielersport, werd
gewonnen door de familie
Stuy die via de telefoon werd
opgeroepen om de prijs in
ontvangst te komen nemen.
Een geweldig slot aan een
prima verzorgde en gezellige
fietsweek met vooral lekker
weer.

Gemeente kijkt naar toekomst begraafplaats
Sinds mei vergadert de gemeente met een ander vergadersysteem waarvan de ‘Ronde Tafel’ bijeenkomst een onder-

deel is. De tafelgesprekken zijn bedoeld om de inbreng van
belangstellende bewoners en genodigden op een vroeg

tijdstip mee te nemen. Tijdens de Ronde Tafel vergadering
van 28 juni stond de toekomst van de Algemene Begraaf-

plaats centraal en zowel vanuit het publiek als vanuit di-

verse instellingen was er veel belangstelling voor dit onderwerp.

Bij de ingang van het oude gedeelte staat sinds 2002 deze vredeszuil

door Nel Kerkman

De mooie en ruime begraaf
plaats met oude gedenk
tekens moet onderhouden
worden en samen met de
dienstverlening kost dat veel
geld. De vraag vanuit de ge
meente is of zij dit volledig
voor haar rekening moet blij
ven nemen. Zullen straks dan
de tarieven omhoog gaan en
met welke ontwikkelingen
zal in de toekomst rekening
gehouden moeten worden?
Op verzoek van de gemeente

heeft extern bureau Genius
Loci een toekomstvisie opge
steld voor de begraafplaats
waarbij de mogelijke gevol
gen van trends en ontwik
kelingen worden toegelicht.
Immers de uitvaarten zijn de
laatste jaren veranderd en
persoonlijker geworden maar
de begraafplaatsen zijn het
zelfde gebleven. Daar wil men
verandering in aanbrengen.

Toekomstvisie

Niet alle aanwezigen waren
in het bezit van het rapport

maar via de getoonde pre
sentatie kreeg men een beeld
van de drie scenario’s; een
minimale, een maximale en
een midden variant. Helaas
was er weinig tijd om alle
varianten te bespreken en
kwam alleen de minimale
variant aan bod. Diverse be
zoekers van de begraafplaats
gaven aan dat ze zich zorgen
maken over het voortbestaan
van de huidige begraafplaats,
men wil graag de oude situ
atie behouden. Met name
Gerrit Schaap, voorzitter
van de vereniging Onderling
Hulpbetoon, gaf aan dat zijn
vereniging als huurder en be
heerder van het rouwcentrum
geen voorstander is wanneer
de aula gebruikt gaat worden
als multifunctioneel gebouw
waar mogelijk muziek, lezin
gen en kunstexposities ge
houden worden. Carolina Eblé,
medewerkster van Den Boer
Econorm, stelde voor de in
formatieoverdracht te verbe
teren naar de nabestaanden
over de mogelijkheid om de
urn te plaatsen in de urnennis
van begraafplaats Zandvoort
en niet, zoals veelal gebeurt
na een crematie, dat de urn
elders wordt bijgezet. Ton
Vermey van Den Boer vond dat
luxe vormen van begraven,
zoals praalgraven en mauso

lea, een bijdrage leveren aan
de exploitatie. Ook de aanwe
zigheid van beeldhouwwerk
en een in memoriamconcert
van Zandvoortse koren zou
den een toegevoegde waarde
kunnen zijn. Met name de jon
geren die uitgenodigd waren
gaven aan niet mee te willen
betalen aan extra belasting
verhogingen. Kunstenares
Ellen Kuijl voelde wel iets voor
een artistieke invulling van de
begraafplaats. Met name zal
de communicatie met een in
formatieve website een optie
kunnen zijn. Tenslotte hield
Hilde Prins, beleidsmedewerk
ster groen van de gemeente,
een pleidooi om het groen
beleid van de begraafplaats
in een 10-jarige beleidsvisie
vast te leggen.
De Ronde Tafel bijeenkomst
werd door voorzitter Hans
Drommel (VVD) afgesloten.
Hij meldde dat de informa
tie van deze avond wordt
meegenomen voor verdere
uitwerking. Daarna komt er
nog een raadsvergaderinginformatiebijeenkomst waar
men nogmaals kan inspreken.
Uiteindelijk zal de gemeente
raad begin oktober een besluit
nemen over de toekomst van
de Algemene Begraafplaats
Zandvoort.

politiebericht
???
Jongen schiet op vogels
Getuigen meldden maandagmiddag dat er in de Swaluëstraat
geschoten zou worden op onder andere meeuwen. De politie
heeft direct een onderzoek ingesteld en trof in een garage
van één van de woningen in die straat drie jongens aan. Een
van hen overhandigde de agenten een imitatiewapen dat
niet van echt te onderscheiden was. Het drietal Zandvoorters,
twee van 14 en een van 15 jaar, is hierop aangehouden.
Uiteindelijk bleek dat een van de jongens met het wapen
geschoten te hebben. Na verhoor zijn alle drie weer in vrijheid
gesteld maar het wapen is in beslag genomen.

Openlijk geweld
In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg de politie om
streeks 02.00 uur een melding van een vechtpartij op de
Vondellaan. Een groepje jongeren zou geprobeerd hebben
een vakantiehuisje binnen te dringen en zouden vernielin
gen hebben gepleegd aan een paar scooters. Toen een paar
andere jongeren wilden verhinderen dat ze het vakantie
huisje binnen kwamen, ontstond er een handgemeen. Op
aanwijzing van de jongens die geslagen waren, heeft de
politie direct een van de ruziemakers, een 15-jarige Duitser,
aangehouden. Naar een tweede jongen die klappen had
uitgedeeld is de politie nog op zoek.

Storing bij betaalautomaten
Afgelopen maandag heeft zich een storing voorgedaan bij
de betaalautomaten van parkeerterrein De Zuid. Dat meldde parkeerwethouder Andor Sandbergen dinsdagmiddag
aan deze krant.

De Zandvoortse Courant
meldde vorige week in de
rubriek Oog en oor dat met
name Duitse pinpassen niet
geaccepteerd werden. De ge
meente plaatste daarna een
bericht op de gemeentelijke
website dat deze berichtge
ving niet correct was. Som
mige pinpassen zouden geen
problemen moeten opleveren
maar andere wel.
Maandagochtend echter mel
dde Bed & Breakfasteigenaar
Marianne Rebel dat gasten
van haar niet het parkeer

terrein af konden omdat bij
de parkeerautomaat bleek dat
hun Duitse creditcards niet in
orde werden bevonden. Zij
heeft toen haar eigen credit
card gebruikt om de gasten
uit de nood te helpen. Zij was
uitermate verbolgen over deze
gang van zaken en heeft dat
aan de wethouder gemeld.
Navraag bij Sandbergen le
verde de nodige informatie op.
De wethouder zei dat er, uit
gerekend op deze maandag,
een storing was opgetreden
voor met name de Duitse Visa
en Mastercard creditcards.
Ondertussen zou deze storing
weer verholpen moeten zijn.
Er wordt door de gemeente
nog onderzoek gedaan naar
de mogelijkheid om pinpas
sen van de Duitse banken die
niet bij deze betaalautomaten
werken, ook hiervoor geschikt
te maken.
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Krant niet ontvangen?
SUMMER
SALE

20%
30%
50%

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

Actie vanaf
donderdag 7 juli
t/m zondag 10 juli:


Maïsbrood € 1,35



Bij aankoop van 1 zonnekorn
10 witte bollen voor € 2,50
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

Walk of Fame

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

voor de mooiste herenshirts

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

www.autobedrijfzandvoort.nl

Profiteer nú van de verlaging
van de overdrachtsbelasting!!!
Burgemeester van Alphenstraat 61-17
Zandvoort

vraagPRIJS:

€ 199.000,= k.k.

Dit zeer scherp geprijsde 4-kamer HOEKappartement met lift is ruim, uitstekend onderhouden
en gelegen op korte afstand van het strand in het
appartementencomplex “Residentie Santhorst”.
Het heeft een woonkamer met zeezicht, een dichte
keuken, 3 slaapkamers, 2 zonnebalkons en er zijn
ruime parkeermogelijkheden op het afsluitbaar
privé-terrein. In het gebouw zijn 2 liften aanwezig
en in de onderbouw ligt de berging.

Zandvoortse

Courant
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IR DesIgn ZanDvooRt

Bijzonderheden:

• Zeer scherp geprijsd appartement;
• Fraai appartement, kan zo betrokken worden;
• Starters op de woningmarkt kunnen gebruik
		 maken van de starterslening!
• Servicekosten € 265,= p/m
incl. stookkosten, etc.;
• Woonoppervlakte 83 m2 excl. balkons;
• Zie onze website voor meer informatie.

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

In drie weken tijd wordt in een korte reeks interviews, afgenomen door Tom Hendriks,
aandacht besteed aan de mantelzorgers in onze woonplaats. In het eerste interview
komt wethouder Gert Toonen aan het woord.

Wethouder Toonen:
Meer zorg voor mantelzorgers
Mantelzorgers zijn de steunpilaren van de thuisverzorging.
Zonder hen zouden veel langdurig zieken slechter af zijn of
zelfs moeten worden opgenomen. Op mantelzorgers moeten we dan ook erg zuinig zijn, beseft ook wethouder Gert

Toonen terdege. Het onder zijn leiding staande gemeentelijk beleid is er dan ook op gericht mantelzorgers duidelijk

te maken, dat zij er echt niet alleen voor hoeven te staan,
dat hulp voorhanden is. “Want we moeten toch zien te

voorkomen, dat mantelzorgers hun krachten zo te boven

gaan, dat zij zelf ziek worden en zorg nodig hebben,” aldus
de PvdA-wethouder.

Wethouder Gert Toonen

door Tom Hendriks

Ondanks de tijd van schrappen
en bezuinigen op de gemeen
telijke begroting is voor man
telzorg jaarlijks 40.000 euro
beschikbaar. Het geld wordt
o.a. besteed aan voorlichting
en aan hulporganisaties als
Tandem, MEE en Pluspunt, die
allerlei activiteiten ontwikke
len om de mantelzorgers ten
dienste te staan. En aan het
organiseren van de jaarlijkse
Dag van de Mantelzorger,
waar mantelzorgers lotgeno
ten ontmoeten en even in de
watten worden gelegd.
Mantelzorgers verlenen zorg
aan familieleden of vrienden
en wagen zich daarmee op
een pad vol valkuilen. Het be
gint met een handje helpen,
maar dat handje is steeds
vaker nodig. “Veel mensen
beseffen niet eens dat zij

mantelzorger zijn”, aldus
de wethouder, die ook niet
weet hoeveel inwoners van
Zandvoort mantelzorg verle
nen. Statistisch gezien zouden
het er tussen de 1500 en 3000
moeten zijn, in allerlei grada
ties van zorg. Maar na een
oproep vanuit de Mantelzorgnota hadden er zich maar on
geveer 200 gemeld. Sinds dit
jaar kunnen mantelzorgers
zich ook bij Loket Zandvoort
laten registreren.
Met het uitgeven van de
WMO-krant, de Mantel
zorgwijzer en folders als
“Vergeet daarbij UZELF niet!”
wil de gemeente de mantel
zorgers erop attent maken,
dat er allerlei faciliteiten zijn
om de vaak loodzwaar gewor
den hulpverlening wat lichter
te maken. Er zijn cursussen op
allerlei gebied, ontmoetings
mogelijkheden met lotgeno

ten en vaak blijkt een luiste
rend oor al voldoende te zijn.
En dan is er ook nog de respijt
zorg, waar de gemeente dit
jaar zijn beleid op wil richten.
“Er zijn in Zandvoort onvol
doende plekken, waar de
patiënt en zijn mantelzor
ger samen op adem kunnen
komen”, aldus wethouder
Toonen. “Maar in ons land zijn
inmiddels verschillende zorg
hotels, waar de mantelzorger
af en toe iets voor zichzelf
kan doen en de zieke intus
sen goed verzorgd blijft.” Ook
zijn er mogelijkheden, dat de
mantelzorger alleen even met
vakantie gaat en de zieke door
een ander wordt verzorgd.
We zijn het erover eens, dat de
steeds meer terug tredende
rijksoverheid eigenlijk deze
zorghotels zou moeten fa
ciliteren, desnoods met een
eigen bijdrage naar vermo
gen. Want de behoefte aan
mantelzorgers in deze ver
grijzende samenleving wordt
steeds groter, terwijl het ar
senaal waaruit kan worden
geput steeds kleiner wordt.
Maar de kans dat de regering
daartoe overgaat achten wij
heel erg klein.
Groter is volgens wethouder
Toonen gelukkig de kans, dat
in Zandvoort tijdig wordt ge
zien dat een mantelzorger er
onderdoor dreigt te gaan. Er
zijn inmiddels veel oren en
ogen in het dorp, die daar op
merkzaam op zijn. En hulpor
ganisatie Tandem,waarmee
de gemeente nauw samen
werkt, heeft het personeel van
Loket Zandvoort een speciale
training gegeven om er achter
te komen, wat een hulpvrager
nou echt wil. Schroom houdt
helaas nog vaak mensen te
gen om een echte hulpkreet
te slaken, terwijl zij zelf zoveel
menslievend werk doen.

Ook gifampullen op Zandvoortse strand
Vorige week donderdag werd er melding gemaakt dat op
het Egmondse strand ampullen met een vooralsnog onbekende inhoud waren aangespoeld. De onbekendheid

van de inhoud noopte de veiligheidsdiensten om extra

voorzichtig te zijn waarna het strand verboden gebied

werd verklaard. Later bleken dezelfde ampullen in Velsen
Noord en ook op ons strand gevonden te zijn.

ampullen, besloten de veilig
heidsdiensten om het strand
vanaf Velsen Noord tot aan
Heemskerk volledig af te
sluiten, evenals het strand in
Egmond over een lengte van
circa 10 kilometer. De hoe
veelheid in Zandvoort was
dermate klein dat ‘ons’ strand
daarvan gevrijwaard werd.
Onderzoek leverde op dat de
inhoud calciumcarbide zou
zijn, dat bij aanraking met wa
ter een gevaarlijk gas oplevert
(acetyleen) en dat behoorlijk
brandbaar schijnt te zijn. Het
poeder zelf kan irritatie van
huid en/of slijmvliezen geven.

Een gifampul wordt afgevoerd

Het ging over een substan
tieel aantal in Egmond (17)
en wat minder in Velsen
Noord (4) en Zandvoort (2). In
Zandvoort werd een ampul
gevonden door een strand
pachter die, na de alarme
rende berichten in de vroege
ochtend, direct de politie
waarschuwde. Hierop heeft
de hermandad de ampul,

in samenwerking met de
gemeente, veiliggesteld en
heeft de brandweer het ding
in een afgesloten container
naar Haarlem afgevoerd.
Later werd er een tweede op
het strand van Zandvoort ge
vonden.
Door de onbekende inhoud
en de hoeveelheid gevonden

De Zandvoortse Reddings
brigade heeft in de middag
nog intensief naar nieuwe
ampullen gezocht maar heeft
niets meer aangetroffen.
Hierna stond niets meer in
de weg om strandbezoekers
alleen maar opmerkzaam
te maken op de situatie, ze
bij een eventuele vondst
van nieuwe ampullen 112 te
laten bellen en ze van het
Zandvoortse strand te laten
genieten.

Restaurant Bliss geopend
Zondagmiddag is het nieuwe lounge restaurant Bliss, boven de Hema, officieel geopend. Rianne Boom (21) en haar

partner Pasha Foroutan (27) hebben er een zeer trendy
restaurant van gemaakt met strakke lijnen in lichte kleuren. Het grote terras met uitnodigende loungebanken op
het westen zal zeker een aanrader zijn bij mooi weer.

Pasha Foroutan (l.) en Rianne Boom

Het stel heeft min of meer
de locatie in de schoot ge
worpen gekregen. Vader
Boom bestiert een Hema in
Zuid-Holland voor Theo van
der Laan, die eveneens eige

naar is van de Hema in onze
woonplaats. Die was zeer
enthousiast over het idee
en heeft zijn volledige steun
aan het plan gegeven, met
als resultaat Bliss.

Tijdens een drukke recep
tie heeft Zandvoort kennis
kunnen maken met Boom
en Foroutan, die zich willen
profileren als een restaurant
met gerechten die traditio
nele Italiaanse ingrediënten
bevatten maar dan verwerkt
en geserveerd op een niet-al
ledaagse manier; zeg maar
met een knipoog naar Italië.
Zeer verrassend kunnen wij
u melden.
Uit een mooie kaart met
voldoende voorgerechten,
vegetarische gerechten, drie
visgerechten en 4 vleesge
rechten kan iedereen wel
wat zijn eigen gading be
stellen.
Restaurant Bliss, Raad
huisplein 1a (trap naast de
Hema omhoog), is dagelijks
geopend van 11.00 tot 01.00
uur. Tel. 023-7516470, www.
restaurantbliss.nl.
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Zandvoort

houdt een grote magazijnopruiming
i.v.m. een verbouwing.
Originele prijs:

Tot
Tot
Tot
Tot
Tot
Tot
Tot
Tot

€ 5.€ 10.€ 15.€ 20.€ 25.€ 50.€ 75.€100.-

=
=
=
=
=
=
=
=

€ 1.€ 2.€ 3.€ 4.€ 5.€ 10.€ 15.€ 20.-

Niet ruilen en geen geld terug!
HEMA Zandvoort, Raadhuisplein 1

Bekendmaking
Ontwerp beleidskaders normering wateroverlast (NBW)
Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben het beleidskader
normering wateroverlast (NBW) in ontwerp vastgesteld. Dit beleidskader geeft invulling aan de wijze
waarop Rijnland omgaat met de bescherming tegen wateroverlast als gevolg van hevige neerslag.
Achtergrondinformatie
Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer en de waterstaatkundige veiligheid in het gebied
dat globaal ligt tussen Wassenaar, Gouda, Amsterdam en IJmuiden en beschermt dit gebied tegen
wateroverlast als gevolg van hevige neerslag. In het ontwerp beleidskader normering wateroverlast
geeft Rijnland aan welke mate van bescherming tegen wateroverlast wordt geboden. Dit niveau van
bescherming wordt gebaseerd op de gebruiksfunctie van het betreffende gebied. Aan de hand van
het beleidskader normering wateroverlast zal Rijnland beoordelen of en welke aanpassingen in het
watersysteem noodzakelijk zijn voor de bescherming tegen wateroverlast.
Ter inzage
Het ontwerp beleidskader normering wateroverlast ligt van 6 juli 2011 tot en met 18 augustus 2011
ter inzage bij het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. U kunt het ontwerp
beleidskader normering wateroverlast ook inzien via internet op www.rijnland.net/actueel/terinzage.
Zienswijze
In de periode van 6 juli 2011 tot en met 18 augustus 2011 kunt u uw zienswijzen over het ontwerp
beleidskader normering wateroverlast indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van
het hoogheemraadschap van Rijnland, t.a.v. dhr. W.B. van der Gaag, postbus 156, 2300 AD Leiden.
Meer informatie?
Voor vragen kunt u terecht bij dhr. W.B. van der Gaag, telefoon (071) 306 35 87,
e-mail w.gaag@rijnland.net.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Leiden, 6 juli 2011

Droge voeten, schoon water

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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C U L T U UR

Van Beijing naar Moskou

Poëzie tijdens donkere avond gaf licht
Het donderde een paar keer flink terwijl de pas werd ingezet richting het Zandvoorts Museum, waar vorige week

dinsdag de open podiumavond 'Kunst Verwoord' plaatsvond. Een fikse regenbui liet mensen buiten schuilen, maar

eenmaal binnen werd een ieder door gezellige rumoerigheid en sfeervolle muziek in de prachtig lichte ruimte boven ontvangen.

Mandy Schoorl draagt voor uit eigen werk

De organisatie lag in han
den van het Zandvoorts
Museum, in nauwe samen
werking met de dichtkring
De Nieuwe Eglantier uit
Haarlem. Alle dichters die
zouden voordragen waren
aanwezig en hebben dat
met veel overgave gedaan.
Naast de 3 Zandvoortse
dichteressen Ada Mol, Else
Dudink en Mandy Schoorl,
traden ook dichters uit de
wijde omgeving op. Het

niveau was van hoge kwa
liteit. Veel van de dichters
droegen voor uit eigen, eer
der uitgebracht werk. De in
tonatie bij voordragen kan
het gevoel van het gedicht
zo mooi versterken, wat heel
duidelijk bleek deze avond.
Waar sommigen de kalmte
prefereerden, uitten ande
ren zich met gebaren of on
dersteunden hun woorden
met gitaar, mondharmonica
of zang.

Of het nu om 4 of 30 regels
gaat, in ieder gedicht staat
een verhaal beschreven,
geeft stof tot nadenken, en
dat is één van de regels, zo
hoorde iedereen bij de inlei
ding van Ada Mol, waaraan
poëzie behoort te voldoen.
Mogelijk heeft het weer
meegespeeld in het gerin
ge, doch zeer enthousiaste
en geïnteresseerde publiek
dat aanwezig was. Voorzitter
van de Nieuwe Eglantier,
Gerard Castricum, sloot af
met de wijze woorden dat
“schrijven gelijk aan strepen”
staat. Er wordt snel voorbij
gegaan aan de kritische be
schouwingen van gedich
ten maken vooraf, maar een
gedicht ontstaat niet al
leen in een opwelling. Juist
door kritisch durven zijn in
het schrijven van gedich
ten, geeft het luisteren naar
voorgedragen gedichten
een heel tevreden gevoel.
En dat is wat er gebeurde
deze avond. Omarmd door
de heerlijke zwoele sfeer
die de band 'Jazz Match'
creëerde met hun ritmische
blues tijdens de opening en
de pauzes, is de avond een
genietend moment van sa
menzijn geweest.

Zoekplaatje

door Cor Draijer

Op het zoekplaatje van
de afgelopen week
kregen we 2 reacties
en wel van G.Paap, die
berichtte dat de man
waarschijnlijk op de binnenplaats staat van de
smederij van Dorsman
op de Achterom. De
bld15408
bakken werden herkend als de kolenbakken waar de kolen in zaten voor de smederij. Enkele dagen later berichtte Hans Meij
ons bijna hetzelfde want ook hij herkende het als de Achterom van Dorsman. De man
met de emmer zou weleens de heer Sietsema kunnen zijn en de hokken rechts zouden
volgens de heer Meij geen kolenhokken zijn maar konijnenhokken. We kunnen dus nog
alle kanten op met de foto maar een eerste begin is er. Verder berichtgeving over deze
foto kunt u binnenkort tegemoet zien op de website www.oudzandvoort.nl, maar doorbellen (graag na 19.00 uur) naar Cor Draijer mag altijd: 06-3614 9717.

De 80-jarige(!) Amanda Stienstra heeft onlangs een gewel-

dige en heel bijzondere 16-daagse reis gemaakt. Zij reisde
per trein, de Trans Siberië Expres, door een van de meest

fascinerende trajecten op aarde. De speciale nostalgische
Tsarengoudtrein maakt de reis nog interessanter en comfortabeler, aldus de brochure.

Amanda Stienstra

Amanda: "Interessant ja,
maar comfortabel nee. Ik
had een eenvoudige 4-per
soonscoupé met aan weers
zijden twee smalle bedden
boven elkaar. Aan het eind
van elk rijtuig, in totaal 20
wagons voor 200 passa
giers, bevond zich een wasen toiletruimte. Het pro
bleem echter was dat wij de
koffers moesten afgeven die
we pas in Moskou terugkre
gen, dus de hoognodige kle
ding en spullen moesten we
er van te voren uithalen. Het
was echt behelpen tijdens
de reis. Ik begrijp niet hoe ik
het volgehouden heb, maar
zodra ik uit de trein stapte,
was alles geweldig en werd
ik door de geweldige zorgen
van anderen omringd. Mijn
circa 12 medereizigers wa
ren erg lief en haalden alles
voor mij als ik te moe was.
Mijn familie weet hoe ik on
danks alles tegen deze reis
opzag, maar het was veel
zwaarder dan ik kon denken.
Toch ben ik heel dankbaar
en trots dat ik het in mijn
eentje gered heb."
De reis begon met een
vlucht van Amsterdam
naar Beijing. Daar werden
gedurende een paar dagen
vele excursies gemaakt
naar de Chinese Muur, de
Minggraven en de Verboden

Stad. Met een Chinese trein
vertrok het gezelschap voor
een rit van ongeveer 14
uur richting de grens van
Mongolië, waar overge
stapt werd op de speciale
Tsarengoudtrein. In tegen
stelling tot de 'normale'
Trans Siberië Expres bleef
deze trein steeds wachten
op het gezelschap, dat ge
durende het gehele traject
meermalen de trein verliet
om excursies in de om
geving te maken, waarbij
eveneens in hotels werd
overnacht. Via de legenda
rische Gobiwoestijn ging
de rit naar de Mongoolse
hoofdstad Ulaan Baatar,
waar de eerste stop met
interessante excursies was.
Amanda: "Op dag 9 hebben
we een boottocht gemaakt
over het Baikalmeer, het

grootste meer ter wereld
(zo groot als België) en er
werd een gezellige picknick
gehouden. Het eten gedu
rende de hele reis, ontbijt,
warme lunch en diner was
trouwens geweldig. De
verzorging aan boord en
tijdens de excursies was
prima en goed georgani
seerd. Als wij tussendoor
in een hotel overnachtten,
kon ik daar lekker douchen
en soms naar de sauna."
Het is ondoenlijk om de
gehele reis uitvoerig te be
schrijven. In vogelvlucht: Via
Irkoetsk, de hoofdstad van
Oost Siberië, ging het on
afgebroken in 48 uur naar
Novosibirsk, waar de reizi
gers weer even de benen
kon strekken. Hierna volgde
Jekaterinaburg, de hoofd
stad van de Oeral die in 1723
door tsaar Peter de Grote
werd gesticht. Uiteindelijk
werd Moskou bereikt, waar
het gezelschap 1,5 dag in
een hotel verbleef en deze
stad uitgebreid doorkruiste
alvorens de terugvlucht
naar Amsterdam aan te
vangen.
Mede door de vele wande
lingen was het soms qua
fysiek best wel afzien voor
Amanda Stienstra, maar
de vele indrukken maak
ten deze reis toch tot een
niet te missen ervaring.
Zij heeft de smaak te pak
ken en gaat in september
van Sint Petersburg naar
Moskou, over de Wolga,
een 12-daagse riviercruise
maken. Leeftijd hoeft niet
altijd een rol te spelen!

De route die zij heeft afgelegd
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Hele maand juli voor Pashouders:

Ierse Sukade lappen
Heel kilo € 9,95

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

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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
Remy Draaijer - 06-54323689

Franse kaas,
ook als het warm is.
Tomme de Savoie a.o.p.
mooi romig fijn zuivel.
Nu 100 gram € 1,79

Voor Pashouders
10% korting op
onze macaronischotel
Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

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:

Wist u al dat wij de
nieuwe zomercollecties
binnen hebben?

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

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

Medina Woninginrichters

Aanbieding: Lamelparket eiken rustiek in de kleuren
naturel en wit van € 34,95 nu € 29,95 per m²
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Voor
Pashouders:
10% korting
op de gehele collectie!
Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Aanbieding voor
de maand juli:
Voor
ZandvoortPas houders
gratis contactlenzen
een maand uitproberen

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties
(partners en ouder/kind).

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting
Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)
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De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Wie wordt de meest

“Creatieve Ondernemer”
van 2011/2012?

Als eerste het laatste
ondernemersnieuws

van Zandvoort!
Ontvang het via
onze nieuwsbrief.

Lege schappen alarm in Zandvoort

Overzicht wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli

Zoals de planning er nu voor staat wordt
in week 42, na de herfstvakantie, gestart
met de uitvoering van de aanleg van de
Rotonde Zandvoortselaan / Tolweg /
Haarlemmerstraat / Kostverlorenstraat.
Dat heeft de gemeente onlangs bekend
gemaakt. Voor ondernemers kan dit
betekenen dat het consequenties heeft
voor de bevoorrading en toegankelijkheid vanaf de Zandvoortselaan.

Per 1 juli 2011 worden belangrijkste wetswijzingen voor ondernemers ingevoerd. U vindt
hier een overzicht van de belangrijkste wetswijzingen. Zo wordt de deeltijd-WW definitief
afgeschaft, het inhuren van personeel van buiten de EU moeilijker en hoeft u geen verklaring van bezwaar meer aan te vragen als u een bv opricht.

Nominaties stromen binnen voor “Meest Creatieve Ondernemer”
De nieuwe nominatieronde verloopt voorspoedig. Er zijn veel mensen die ondernemend
Zandvoort een warm hart toedragen, zo blijkt uit de vele reacties. De motivatie kan de jury
helpen om tot een goed oordeel te komen.
Om u op de hoogte te houden van de
nominaties zullen wij de lijst van genomineerde Zandvoortse ondernemers
up to date houden. Deze lijst vindt u in
volgorde van binnenkomst. De lijst staat
ook op www.zandvoort.nl.
Tot 31 juli kan iedereen nog kandidaten
nomineren. Daarna wordt de stand van
zaken doorgenomen door een deskundige jury en op 15 september, tijdens de
eerstvolgende ondernemersavond, zal
bekend worden gemaakt wie de opvolger wordt van De Kaashoek, de meest
creatieve ondernemer 2010-2011. De
wisseltrofee, het Haringmeisje, zal dan
wederom voor een jaar van eigenaar
wisselen.
De Kaashoek van Corrie van der Maas
is in 2010/2011 uitgeroepen tot de meest
creatieve ondernemer van Zandvoort.
Daar staat nu het bronzen sculptuur, het
Haringmeisje, van de bekende kunste-

nares Noor Brandt. Deze wisseltrofee
kregen zij overhandigd door hun voorganger in 2009, Greeven makelaardij.
Dit jaar ligt de focus op de gastvrijheid
en klantvriendelijkheid van de ondernemers in Zandvoort. Tot 31 juli kunnen
kandidaten voor deze prijs worden genomineerd. Daarna wordt de stand van
zaken doorgenomen door een deskundige jury en een winnaar bepaald.
Tijdens de eerstvolgende ondernemersavond, die op 15 september plaatsvindt,
zal de naam van de meest creatieve
ondernemer van Zandvoort 2011/2012
bekend worden gemaakt. De wisseltrofee, het Haringmeisje, zal dan weer voor
een jaar van eigenaar wisselen. Kent
u een ondernemer die in aanmerking
komt voor deze titel? U kunt uw nominatie kenbaar maken bij de bedrijfscontactfunctionaris Hilly Jansen via e-mail:
h.jansen@zandvoort.nl.

Parkeren in Zandvoort, betalen met de mobiel
Parkeerplaats gevonden, maar geen
contant geld of gevulde chipknip op
zak? In Zandvoort kunt u ook betalen
met de mobiele telefoon.
Er zijn verschillende mogelijkheden om
via de mobiel te betalen voor parkeren.
In Zandvoort kan het via aanbieders
Yellowbrick, ParkLine en ParkMobiel.
Naast het gemak, kan betalen via de
mobiel ook in de kosten schelen. U betaalt namelijk alleen voor de werkelijke
parkeertijd.
Ook hoeft u niet heen en weer te lopen
naar de automaat als u wat langer in
ons mooie dorpwilt blijven of langer van
het strand wilt genieten. De gemeente
Zandvoort juicht deze extra betaal-

methode dan ook toe. Via de websites
www.yellowbrick.nl, www.parkline.nl of
www.parkmobile.nl meld u zich aan. Op
deze websites ziet u ook hoe elk van
deze aanbieders de betalingen verwerkt
en wat voor kosten er zijn verbonden
aan de dienstverlening.

Verklaring van geen bezwaar bij
oprichting bv afgeschaft
Wilt u een bv of nv oprichten? Of de
statuten van uw vennootschap wijzigen? Dan hoeft u geen verklaring van
geen bezwaar meer aan te vragen bij
ministerie van Veiligheid en Justitie. De
dienst toetst voortaan zelf de integriteit
van bestuurders, rechtspersoon en het
bestuurlijke netwerk. Meer informatie:
website Rijksoverheid.
Lagere btw voor woningrenovatie
Het lage btw-tarief voor renovatie en
herstel van woningen blijft in sommige
gevallen gelden tot 1 oktober 2011.
Voorwaarde is dat de woning ouder is
dan twee jaar en dat uit uw administratie
blijkt dat u de werkzaamheden voor 1
juli 2011 bent gestart en voor 1 oktober
heeft afgerond. Het lagere tarief geldt
dus niet als u alleen een overeenkomst
voor een klus hebt. Meer informatie:
website Rijksoverheid
Ondernemers hebben minder snel
advocaat nodig
De Eerste Kamer heeft ingestemd met
de Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie. De kantonrechter
mag volgens de nieuwe regels zaken
gaan behandelen tot 25.000 euro in
plaats van 5.000 euro. U kunt uw zaak
hierdoor vaker aan de rechter voorleggen zonder dat u de hulp van een advocaat nodig hebt. Bijkomend effect zullen
scherpere tarieven van advocaten zijn,
die moeten concurreren met andere juridische dienstverleners, zoals bedrijfsjuristen en rechtsbijstandverzekeraars.
Meer informatie vindt u op de Website
Eerste Kamer en op Recht.nl.
Minimumloon hoger
De brutobedragen van het wettelijk
minimum(jeugd)loon stijgen per 1 juli
2011. Het wettelijk brutominimumloon
voor werknemers van 23 jaar en ouder
bij een volledig dienstverband wordt
per 1 juli 2011 €1.435,20 per maand,
€331,20 per week, €66,24 per dag. Een
overzicht van de rekenregels vindt u op
de website van de Rijksoverheid.
Tewerkstellen buitenlandse krachten
moeilijker
Vanaf 1 juli krijgt u alleen nog in uitzonderingsgevallen een tewerkstellingsvergunning voor werknemers van buiten de
Europese Economische Ruimte (EER)
en uit Bulgarije en Roemenië. Het kabinet wil dat mensen met een uitkering

eerst aan het werk gaan. De periode
dat iemand van buiten de EER en uit
Bulgarije en Roemenië een tewerkstellingsvergunning nodig heeft gaat van
3 naar 5 jaar. U heeft geen vergunning
nodig voor werknemers uit Zwitserland.
Meer informatie: website Rijksoverheid.
Deeltijd-WW niet verlengd
Tijdens de huidige economische crisis
zochten bedrijven naar een manier om
vakmensen in dienst te houden voor
wie er eigenlijk geen werk meer was.
Om deze bedrijven te ondersteunen
heeft de overheid de deeltijd-WW in het
leven geroepen. De regeling wordt niet
verlengd en eindigt per 1 juli.
Wet Personenvennootschappen en
herziening BV-recht uitgesteld
De invoering van de Wet Personenvennootschappen en de herziening
van het BV-recht worden niet voor
1 januari 2012 verwacht. De Eerste
Kamer gaat de wetsvoorstellen gezamenlijk behandelen. Dit betekent dat
de behandeling van het Wetsvoorstel
Personenvennootschappen moet wachten tot de Invoeringswet Flexibilisering
BV-recht de Eerste Kamer heeft bereikt.
Deze ligt nu nog bij de Tweede Kamer.
Meer over de personenvennootschap.
Meer informatie
De Kamer van Koophandel informeert u
als ondernemer drie keer per jaar over
relevante wetswijzingen en/of fiscale
maatregelen. Bron: KvK

Ruim 1250 ondernemers
Wist u dat er in Zandvoort circa 1250
ondernemers zijn gevestigd?
Maak uzelf daarom bekend als ondernemer in Zandvoort en word lid van
Zandvoort in Bedrijf. Kijk op de website
voor meer informatie.

Voor meer informatie

website: www.zandvoortinbedrijf.nl
tel: 023-8 200 322 | email: info@zinb.nl

Zandvoort in Bedrijf.nl
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Na de zomer meer duidelijkheid over postkantoor en AH
In een brief aan het college vraagt de lokale partij GBZ
wanneer het college de raad gaat informeren over de be-

bouwing op de locaties postkantoor, Albert Heijn en de

winkels van slagerij Horneman en die van Kaashuis Tromp.
Dit om onnodige speculaties en ongegronde geruchten te
voorkomen die tot onrust zouden kunnen leiden.

Over de ontwikkeling van dit gebied wordt nog volop gepraat

De ontwikkeling omvat de
eigendommen van De Nijs
(eigenaar van het postkan
toor), Ahold (eigenaar van de
Albert Heijn), Van Dommelen
(beide winkels van Tromp) en
het KPN-gebouw. Inmiddels

is komen vast te staan dat
een herontwikkeling van het
postkantoor voorlopig niet
aan de orde kan zijn. KPN is
de eerstkomende 10 jaar niet
van plan om de hierin onder
gebrachte communicatie-

infrastructuur te vervangen
ofwel te verplaatsen.
De wethouder reageert als
volgt: “In het voorjaar is in
overleg tussen De Nijs, Ahold
en de gemeente besloten om
een nieuw ontwerp voor dit
deelgebied te maken. Door de
inschakeling van Mecanooarchitecten wordt gestreefd
naar een hoogwaardig ont
werp voor deze cruciale
plaats in het centrum van
Zandvoort. Anderzijds ga
ven de actuele economische
omstandigheden, in het bij
zonder die op de woning
markt, aanleiding om het
ontwerp opnieuw te bezien.
Momenteel vindt tussen alle
betrokken partijen overleg
plaats over het ontwerp en
de financiële haalbaarheid
daarvan. Alle partijen heb
ben positieve verwachtingen
ten aanzien van de beoogde
kwaliteit, het programma

en de haalbaarheid daarvan.
Verwacht wordt hier vóór de
vakantieperiode nog een be
langrijke inhoudelijke stap te
kunnen maken. Ons college
verwacht in het 3e kwartaal
de nieuwe voorstellen te
gemoet te kunnen zien. Wij
zullen zo spoedig mogelijk
daarop uw raad hierover
gaan berichten.”
Mecanoo-architecten is be
last met de opstelling van
een ontwerp voor een onder
grondse parkeergarage (aan
sluitend bij de in aanbouw
zijnde 2e fase van de LDCgarage), winkels op de bega
ne grond (ter vervanging van
de huidige supermarkt van
Albert Heijn en een tweetal
andere bestaande winkels) en
daarboven een aantal appar
tementen, welke door middel
van portieken rechtstreeks
vanaf het maaiveld en de par
keergarage bereikbaar zijn.

D66 ontevreden met de Bronzen Award Quality Coast
De Zandvoortse afdeling van D66 is niet tevreden over de
Bronzen Award die onze badplaats ‘gewonnen’ heeft bij de
uitreiking van de Quality Coast 2011. Volgens de sociaalliberalen zou Zandvoort voor een Gouden Award in aanmerking moeten komen. Wethouder Wilfred Tates weerlegt, in
antwoord op schriftelijk gestelde vragen, het een en ander.
“Met een kloppend hart vol
van verwachting ontvingen
wij via u de brochure ‘Quality
Coast Awards 2011’. Met in het
achterhoofd de structuurvisie
‘De Parel aan Zee’, het ‘marke
tingplan VVV Zandvoort’ en
de pakweg € 1.000.000 die
de gemeente sinds 2009 via
het VVV in de promotie van
Zandvoort heeft gestoken,
verwachtten wij een hoge
waardering in de vorm van
een gouden plak. Helaas bleek
dat Zandvoort slechts voor
een Bronzen Award in aan
merking komt. Badplaatsen
als Westvoorne, Goedereede,
Schouwen-Duiveland, Noord
wijk en Ameland steken met
kop en schouders boven Zand
voort uit. En dan te bedenken
dat men gemiddeld in die

plaatsen relatief minder aan
promotie besteed in verge
lijking tot Zandvoort”, stelt
D66 in haar brief aan het col
lege. Ook vindt D66 dat het
opmerkelijk is dat het circuit
nergens in de beoordeling ver
meld staat. Veel voorstanders
van het circuit stellen immers
dat door het circuit Zandvoort
mondiaal op de kaart staat.

Antwoord

Wethouder Wilfred Tates ant
woordt dat een aantal criteria
zeer belangrijk is voor Quality
Coast. Daaronder hoort zeker
niet het circuit. Een interna
tionale jury heeft de criteria
van QualityCoast beoordeeld.
Het feit dat Zandvoort geen
zilver of goud heeft ontvan
gen ligt aan de volgende za

ken: Zandvoort heeft geen
natuurinformatie of bezoe
kerscentrum; Zandvoort is
een drukke, levendige bad
plaats. De andere badplaat
sen ontvangen veel minder
bezoekers; Zandvoort met z’n
meer dan 4 miljoen bezoekers
heeft een enorme prestatie te
leveren om het strand schoon
te houden. De meeste stran
den in andere badplaatsen
zullen ook zonder noemens
waardig onderhoud hoger
scoren dan Zandvoort om
dat daar maar veel minder
bezoekers komen; Circuit
Park Zandvoort is essentieel
voor de Zandvoortse econo
mie en identiteit, maar zorgt
niet voor extra punten bij de
QualityCoast-jury; Zandvoort
heeft, op een duinpieper
veldje na, geen cultuurgron
den (cultuurhistorisch waar
devolle agrarische gronden).
Vreemd genoeg werkt hierbij
de ligging van onze badplaats
tussen de natuurgebieden in
ons nadeel. Hadden wij bij
voorbeeld bollenvelden bin
nen de gemeentegrenzen

gehad, dan had dat veel extra
punten opgeleverd. Dit geldt
ook voor het volgende punt;
Zandvoort is de badplaats die
het zwaarst getroffen is door
de aanleg van de Atlantik
Wall tijdens de oorlogsjaren.
Dat kost punten bij cultureel
erfgoed.
Tates vindt wel dat het op
merkelijk is dat Zandvoort
niet het maximale aantal
punten heeft vergaard bij
het criterium natuurwaar
den, terwijl bijvoorbeeld
Noordwijk, dat veel minder
oppervlakte aan waardevol
natuurgebied heeft, daar
wel maximaal op scoorde.
Hetzelfde geldt overigens
ook voor de stranden. “Door
te streven naar kwaliteit bo
ven kwantiteit, gaan we voor
een hogere beoordeling van
onze QualityCoast-aanvraag
in 2013. Gezien de genoemde
zaken zal het niet gemakke
lijk worden om binnen enkele
jaren een zilveren of gouden
award te ontvangen”, aldus de
wethouder van Toerisme.

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:
Peuters in Beweging vanaf 2 jaar.
Woensdag 9:30 - 10:30		 5 oktober – 14 december

Kinderworkshop Taarten versieren, vanaf 8 jaar.
Vrijdag 12:30 – 15:30

21 oktober (Herfstvakantie)

Vrijdag15:30 – 17:00 uur

23 september – 16 december

Timmercursus vanaf 8 jaar

Volwassenen bewegen:
Struinen in de Duinen.
beleef de duinen terwijl we samen wandelen.

Woensdag 10:00 – 11:30

14 september – 12 oktober

Donderdag 20:00 – 22:00

29 september- 22 december

Dinsdag 20:00 – 21:30

13 september – 29 november

Vrijdag 11:00 – 12:00

16 september – 16 december

Donderdag 14:30 -15:30

22 september – 15 december

Improvisatie toneel, Theatersport
YogActief

Hatha Yoga

Houding en Conditie op muziek 55 plus

Creatief:
Taarten versieren, een workshop
Zaterdag 12:30 – 15:30
Woensdag 19:00 – 22:00

Kunstgeschiedenis,

8 oktober
12 oktober

van impressionisme naar Van Gogh.

Donderdag 10:00 – 12:00

27 oktober – 3 november

Dinsdag 20:00 – 22:00

4 oktober – 29 november

Dinsdag 9:30 – 12:00

20 september – 13 december

Dinsdag 13:00 – 15:30

20 september – 13 december

Schilderen vanuit de kleurologie
Aquarelleren
Open Atelier

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of Donderdag 19:30 – 22:00
12 september – 5 december
15 september – 8 december

Glas in Lood

Woensdag 19:30 – 22:00

26 oktober – 14 december

Klussen met Fred in en om het huis,
speciaal voor senioren (ook vrouwen).

Vrijdag 13:30 – 15:00

23 september – 16 december.

Talen:
Engels
Donderdag13:00 – 14:30

22 september – 15 december

Woensdag20:30 - 22:00

21 september – 14 december

Woensdag19:00 – 20:30

21 september – 14 december

Donderdag 10:30 – 12:00

22 september – 15 december

Spaans, Beginners

Spaans III, een vervolg op Spaans II
Nederlands

Computer:
Office 2007 voor ZZPers
Maandag 20:00 – 22:00

24 oktober – 28 november

Woensdag 20:00 – 22:00

26 oktober – 30 november

Donderdag 20:00 – 22:00

27 oktober – 1 december

Website bouwen en onderhouden
Digitale Fotobewerking

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
15

Tuincentrum

Zomerplanten
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Uw auto kopen
of verkopen
via een professional?
www.autoverkoper.nu
sluit de deal voor U !!!
Ook voor reparatie, APK,
onderhoud, schadeherstel
(gratis vervangende auto)
autoverzekering, haal
en brengservice!!,
taxatierapport (gratis)
Patrick van Kessel
06-55383624

ZANDKORRELS

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Bloemen….
en nog veel meer!
Specialist voor al uw bloemwerken.

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Pedicure Salon Henny
voor een goede voetbehan
deling. Komt ook bij u thuis!
Van Speijkstraat 23,
tel. 5734944, 06-50203097
of 06-31931940
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Voor een goede en prettige
voetbehandeling naar
Pedicure Carla. Meer dan
14 jaar ervaring. Pro-voet lid.
06-46098919
.........................................................
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
.........................................................
Valk Glasstudio voor
Glas in lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorg
verzekering)
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

L. Paap Medische hulpmiddelen, 06-51815360.
o.a.: rolstoelen, nudrive
(past op iedere rolstoel),
beenzak, schapenvacht,
regencape, rolstoeltas,
afdekhoes scootmobiel,
.........................................................
Je zou het niet zeggen
maar het is waar,
Elly wordt 65 jaar!
Hartelijk gefeliciteerd
van ons uit Zandvoort.

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in
via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Te huur:
loods in Zandvoort Noord
Voor evt. opslag of werk
ruimte. Begane grond
100m2 + zolder 85m2.
Tel. 5718954 of 06-16259609
.........................................................
Hoera: 12 juli
Esther Koning 60 jaar.
Gefeliciteerd door je familie.
.........................................................
Vanaf 5 september:
elke schooldag van
Zandvoort naar de
Rijksstraatweg (Haarlem)
op en neer. Reis je gezellig
met mij mee? (Liefst met
trein of bus) Ik ben 11 jaar
oud. Bel 06-40711684
.........................................................
Aangeboden:
kamer 1e etage. Met d/t en
keukenblok en wasmachine.
Lengte 12m. Eigen op
gang. 5.min. van N.S.
Tel. 023-5713975
.........................................................
Garnalennetten (nieuw)
Br. 1.65 - 1.85 - 2 mtr.
Info:
www.garnalennet.webs.com
Tel. 5716520 of 06-40458900
.........................................................
Jeanne d'Arc Living
De nieuwe collectie is
binnen. Sfeervol
wonen uit Denemarken.
Exclusief voor Zandvoort!
Nu verkrijgbaar bij
Brocante aan de kust,
Haltestraat 61a, tel. 5713099
.........................................................
L. Paap Medische hulpmiddelen, 06-51815360. o.a.:
boodschappenwagentje,
wandelstokken, looprekken,
krukken, rollator, bekken
instabiliteit, handtherapie,
fietstrainer, steppersbike
.........................................................
Zumba
Iedere woensdag van
09.00 tot 10.00 uur
Beachclub Helder, tent 5a.
Tegen inlevering van deze
adv.: 1x gratis proefles
.........................................................
Te koop: antieke mahonie
kapspiegel, met kandelaars.
€ 175,-. Tel. 5716883
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Column

Benidorm Bastard

Mijn oma was zo’n lief, grijs, huidkreukelend vrouwtje die
het allerlekkerste draadjesvlees kon braden. Verscholen
onder een hoop verdriet en pijn, liep ze altijd met een
prachtige, meest vriendelijke glimlach op haar gezicht.
Een oma die haar plantjes in de tuin adoreerde en ons
een glaasje limonade en iets lekkers aanbood als we
langskwamen. Een oma van veel geven en weinig vragen.

Wakeboarden op het
Zandvoortse strand
Nieuw dit jaar is de Corona Extra Wakeboard Tour in Zandvoort

op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juli. Voor de paviljoens
van Bruxelles en Mango’s wordt een gigantisch waterbassin
gegraven van 60 x 16 meter en gevuld met bijna een miljoen

liter water. Tijdens het evenement wordt tevens aandacht gevraagd voor wereldwijd schone stranden.

Wakeboarden is een sport die gelieerd is aan het wa
terskiën. Wakeboarders, ook wel ‘riders’ genaamd, staan
zijwaarts op een board en worden door een kabel of een
boot voortgetrokken. In een bassin worden zij door een
lier over het water getrokken. Zo kun je, zonder speedboot
of kabelbaan, toch de juiste snelheid krijgen om verschil
lende moves en tricks te maken, op het water of over de
obstakels die in het bassin geplaatst zijn.
Professionele riders geven spectaculaire demo’s en ne
men deel aan een contest. Ook de geïnteresseerden die
geen wakeboard ervaring hebben, kunnen laten zien wat

Wakeboa
rd

en in een

bassin op

het stran

d

ze in huis hebben. Zij kunnen zich inschrijven voor gratis
clinics en try-outs die worden verzorgd door gekwalificeer
de instructeurs. Voor wie liever een droog pak houdt zijn
er grote opblaasbare ballen (aqua bubbles). Deelnemers
kruipen in een bal waarna er lucht in geblazen wordt. Met
de goede balans loop je over water, misschien wel naar de
overkant van het bassin. Deelnemers en riders kunnen zich
inschrijven voor dit evenement via de website:
www.coronawakeboardtour.nl

What's Happening-schrijftalent
Het kleine team dat deze pagina wekelijks samenstelt, is op zoek naar versterking.
Ben jij ongeveer tussen de 25 en 45 jaar, heb jij schrijftalent
en lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan deze pagina?

Zo in schril contrast met de oma die ik tegenkwam in de
Bruna, waar ik een cadeautje kocht voor onze kennissen
bij wie we het weekend hadden kunnen slapen tijdens
de ‘Samenloop voor Hoop’ in Best, een 24-uurs estafetteloop voor het KWF Kankerbestrijding. Het was afzien
in de regen, maar zo mooi en warm tegelijk! Precies tijdens de kaarsenceremonie om 23.00 uur, hield de regen
op en schitterden de lichtjes in het donker ons als hoop
tegemoet.
Maar goed, ik stond dus in de Bruna. Zichtbaar zag ik de
dame op leeftijd leunend tegen een loopkarretje staan,
rommelend in haar tas en met haar hand wrijvend over
een papiertje dat op de toonbank lag. Er lag een kaart
naast. Ik was mij van geen kwaad bewust, dacht heel
naïef dat zij de spullen in haar tas aan het doen was.
Een tweede dame achter de balie kwam bijspringen. Wie
mag ik helpen? Ik deed een stapje opzij omdat ik niet
goed bij de balie kon komen en wilde haar mijn koopwaar overhandigen, waarop de dame op leeftijd vinnig
en zwaar geïrriteerd meldde dat zij aan de beurt was. “O
sorry, mevrouw, ik wist niet dat u wilde afrekenen.” “Nee,
ik sta hier op de bus te wachten!” Afgeblaft door een, ik
schat 70+ Benidorm Bastard, stond ik perplex! Ze lopen
dus klaarblijkelijk niet alleen in Spanje rond. Nu alleen
nog te horen krijgen dat alles op camera is vastgelegd
voor Candid Camera of zo, ik denk dat ik dan niet meer
bijkom van het lachen.

Mail dan je gegevens naar de redactie en wie weet staat jouw bijdrage
dan wel binnenkort in de krant! redactie@zandvoortsecourant.nl

Get Out!
IS
H
T
E
R
U
T
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I
P
tekst & foto: Mandy Schoorl

Z o m a a r e e n w a n d e lin g d o o r d e H a a r le m m e rs t ra a t , e e n g e n o t o p z o 'n m o o ie
d a g a ls d e z e . W a t s t a a n e r p ra c h t ig
o p g e k n a p t e p a n d je s b ij. K ijk e e n s n a a r
b o v e n e n k ijk e e n s o p z ij, n a a r k le in e
d e t a ils . E n d a n m e t z u lk e t u in e n , je
z o u t o c h z in k rijg e n o m e v e n p la a t s t e
n e m e n e n t e s t ra le n , n e t a ls d e z o n .

16 juli, Beachclub Take Five, Zandvoort
Op deze avond zal The Pianohouse huis houden in Take Five. Op
geheel eigen wijze zullen ze het publiek van verzoeknummers en
eigen repertoire voorzien. Toegang is gratis en het feest begint
om 19.00 uur.
5 augustus, Patronaat, Haarlem
Een brute feestnacht waar je gewoon met je handen mag eten en de
soep niet zo heet wordt gegeten als ‘ie opgediend wordt. Dit is een
verfijnd verkeerde avondmix van een 80s party, schlager festival,
oldskool houseparty, kneuterige verjaardagsfuif en bruin café waar
de gezelligheid gewoon letterlijk van de muren zal afdruipen. Mede
dankzij DJ-team Short & Bald. Kaarten zijn vanaf € 8 verkrijgbaar
op patronaat.nl
28 augustus, Beachclub Vroeger, Bloemendaal
De club bestaat alweer vijf jaar en dat moet gevierd worden. Lineup is nog niet bekend dus hou de site in de gaten. De eerste 500
kaarten zullen € 5 kosten en voor degenen die dan nog geen kaart
hebben, kosten ze € 10. Vanaf 14.00 uur ben je welkom om van het
feest een feest te maken.
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Altijd bereikbaar, ook voor
persoonlijk advies.
U maakt voor uw bankzaken steeds vaker gebruik van telefoon, internet en e-mail. Bij ons
regelt u snel uw bankzaken, waar en wanneer u dat wilt.
Zo kunt u in juli iedere avond en op de zaterdagochtend bij Rabobank Haarlem en
Omstreken terecht voor een persoonlijk advies.

Kom naar het ZOMERFEEST van Nieuw Unicum
Op zaterdag 9 juli 2011 organiseert Nieuw Unicum, op de hoofdlocatie aan
de Zandvoortselaan 165 in Zandvoort, een zomerfeest dat start om 11.00 uur.
Wat is er te doen?:
l Gezellige zomermarkt waar allerhande cadeauartikelen te koop zijn
l Banenmarkt en informatie over opleidingsmogelijkheden voor een carrière
bij Nieuw Unicum
l Diverse spelletjes en kermisattracties
l Om 14.00 uur start een veiling van o.a. serviesgoed
en diverse keuken- en horecabenodigdheden
l Er is muziek en er zijn verschillende eetkraampjes
mee,
Ps Neem deze advertentie
tis!
l
Vanaf 15.30 uur gaat de barbecue aan
dan is de barbecue gra

U bent van
harte welkom!

Vanaf 11.00 uur zijn de te veilen artikelen te bezichtigen.
De opbrengst van de veiling is voor de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum.
Nieuw Unicum
Zandvoortselaan 165
2042 XK Zandvoort
Tel. 023-5761212
www.nieuwunicum.nl

In juli kunt u iedere zaterdagochtend voor
een persoonlijk advies bij ons terecht.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Eenzaamheid ouderen
groot in zomermaanden

De Riki Stichting en het Nationaal Ouderenfonds zetten

met de 'zomerhartenwensen’ actie ouderen ‘in het zonnetje’ en laten zo weten dat er aan hen wordt gedacht. Veel
ouderen hebben maar een klein budget of lichamelijke
beperkingen waardoor ze niet alleen op pad kunnen. Ook
blijven welzijnsactiviteiten in deze maanden vaak achter-

Maak een afspraak via (023) 512 05 12

wege. De eenzaamheid is dan groot.

Is dit voor u een dagelijks
ritueel of een
wekelijkse zeldzaamheid??
Het gaat zoals het
moet met Elvitaal
Stoelgang!!
Geheel natuurlijk
en Senna vrij.

100 tabletten €12,50
Tegen inlevering
van deze advertentie
aan de kraam:

100 tabletten €10,-

Venavo:

Natuurvoeding, kruiden, thee en voedingssupplementen.
Elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
P.s. ook met "slecht" weer staan wij er!!
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Huis in de Duinen doet
mee met de 'zomerharten
wensen’ actie van de Zon
nebloem. Hierbij krijgen 10

vrijwilligers de kans een 'zo
merhartenwens' van één van
de ouderen te vervullen. Het
gaat bij deze actie om indivi

duele één op één activiteiten.
Juist die exclusieve aandacht
maakt het zo bijzonder. Het
uitje kan variëren van een
visje eten op het strand, win
kelen, een ver weg wonend
familielid bezoeken, bezoek
aan de buurt waar men is
opgegroeid, een rondvaart
maken, gezellig lunchen op
een terrasje of een musical
bezoeken. Alle wensen wor
den in de eenzame zomer
maanden vervuld.

Dier van de Week
Seringe is een
kruising Shih-tzu
van ongeveer 2 jaar
jong. Ze is lief, leuk
en vooral erg schat
tig. Ze loopt netjes
aan de riem en
luistert prima; om
dit nog verder te
verbeteren zou een
gehoorzaamheids
cursus erg leuk zijn
voor haar. Andere
honden vindt ze
geweldig en ook met kinderen kan ze het uitstekend vinden. Of dat ook voor katten
geldt is niet bekend maar de kans is groot dat dat wel gaat lukken, zeker als de kat zelf
al aan honden is gewend. Seringe moet regelmatig worden geborsteld en getrimd; dit
geeft op het moment nog wel problemen maar een geduldige baas zal haar hierbij
goed kunnen helpen.
Kom snel eens langs om kennis te maken met deze leuke hond! Dierentehuis
Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot
16.00 uur. Tel. 5713888, internet: http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Rob Landman
Weer een dorpsgenoot die niet in Zandvoort is geboren,
maar waarvan toch gezegd kan worden dat hij zijn hele
leven hier woont. Rob Landman kwam in 1945 in Amsterdam ter wereld, maar al na zes weken vertrok het gezin in
augustus met paard en wagen naar ons dorp, waar hij tot
nu toe steeds is gebleven.
"Mijn opa en oma en mijn vader woonden al hier voor de oor
log, doch moesten als zoveel Zandvoorters evacueren. Zowel
mijn opa als mijn vader waren zeer gezien in Zandvoort. Opa
Landman was onder andere bedrijfsleider van de VAMI
en van Zomers Buiten (De Schelp), terwijl mijn
vader (nu 91 jaar) een strandpaviljoen ter
hoogte van het huidige Meijer aan Zee
had. Na de verkoop hiervan heeft
hij onder meer het befaamde res
taurant Rinkel gepacht, terwijl
hij eveneens ruim 13 jaar in de
gemeenteraad heeft gezeten",
vertelt Rob trots. Sinds kort is
hij in de familiegeschiedenis
gedoken en een enthousiast
genealoog geworden.

Prima Zandvoorts
zomerweer

de laatste tijd steeds vaker genoemde 'Vliegende Schotel',
het jeugdhuis van de Hervormde Kerk. Inmiddels zijn zij de
trotse ouders van zonen Michael en Patrick, hebben ze twee
kleindochters en komende december vieren zijn zij al 44
jaar getrouwd. Sylvia werd in Barcelona geboren, waar haar
vader op het consulaat werkte. Via Aruba kwam het gezin
in Venezuela terecht, waar Sylvia tot haar 16e woonde. Toen
vertrok ze naar Rotterdam. Velen kennen haar nog als fysio
therapeute bij de maatschap Overpelt. Spanje speelt nog
steeds een belangrijke rol in hun leven. Vanaf 1964 beschikt
de familie over een onderkomen in de Costa Brava, waar zij
regelmatig komen. Vooral nu beiden, mede door allerlei
nare ziektes (“wij zijn beiden door het oog van
de naald gekropen”), eerder met het werk
gestopt zijn. Ook zoon Patrick woont na
allerlei horeca(!)opleidingen in New
York en Parijs nu sinds een paar
jaar in Sitges in Spanje, waar
hij met broer Michael, die in
Zandvoort woont, via Internet
de hotelbranche adviseert.

Sport heeft in Rob's leven een
grote rol gespeeld en met
name hockey. Op de HBS werd
Wat zijn eigen leven betreft, is er
al gehockeyd en na een ballota
ook voldoende te vertellen. Na de
ge, waarbij drie handtekeningen
Hannie Schaftschool ging Rob naar
vereist waren (ja, dat gebeurde nog
de Gemeentelijke HBS-B in Haarlem
in die tijd..) werd hij lid van ZHC. Met
(het latere Spaarnelyceum). Het horeca
uitzondering van zijn diensttijd heeft hij
bloed van zowel zijn opa als zijn vader vloei
dat heel lang volgehouden, want hij speelde
Rob Landman
de ook door zijn aderen en zo werkte hij bijvoor
tot zijn 55e nog bij de Veteranen B. De reünie vorig
beeld bij het beroemde hotel Krasnapolsky in Amsterdam, jaar was dan ook een feest van herkenning. Ook de zonen
maar ook bij zijn vader in Rinkel. Na zijn diensttijd ging kwamen, via de minitrainingen door Thea van Hemert, in de
Rob definitief de hotelwereld in, tot hij bij Unilever terecht ban van het spel dat als een rode draad door het leven van
kwam. "Daar was ik betrokken bij de destijds in vele plaat de familie Landman loopt. Sylvia was steeds actief betrokken
sen in Nederland (o.a. in de Grote Houtstraat in Haarlem) door het draaien van bardiensten.
geopende visrestaurants Noordzee. Ik vond vooral het geven
van verkooptrainingen hartstikke leuk en dat leidde er toe, Hoewel het gezin in het verleden diverse honden en katten
dat ik door Rinus Kok gevraagd werd om bij hem op school als huisdier heeft gehad, is thans de enige die nog rondkruipt
te komen examineren. Ik heb daardoor midden jaren 80 in huize Landman de bijzondere schildpad Stoffel (zie foto),
het roer helemaal omgegooid en heb gedurende 11(!) jaar met de uitzonderlijke leeftijd van zeker vijftig jaar.
de deeltijdopleiding docent beroepsonderwijs succesvol
afgerond. Mijn eerste baan als praktijkdocent serveren (de Rob heeft heel veel afifinitiet met alle soorten jazzmuziek. In
horeca-achtergrond werd niet verloochend) was op een het verleden heeft hij al veel cassettebandjes vol jazz opge
LTS in Amsterdam-West en als je het daar redt, redt je het nomen en momenteel is hij bezig om deze te digitaliseren.
overal", aldus Rob. Na het behalen van de 2e graadsakte Haast vanzelfsprekend bezoekt hij maandelijks de jazzcon
kwam hij in dienst bij de Hotelschool Amsterdam, waar hij certen van het trio Johan Clement in theater De Krocht en
uiteindelijk 24,5 jaar gewerkt heeft.
ook gaan Rob en Sylvia vaak naar theatervoorstellingen. "Het
belangrijkste is echter dat wij beiden leven met de dag en
In zijn privé leven is Rob al jaren onlosmakelijk verbonden genieten van zowel Zandvoort als de maanden in Spanje",
met Sylvia. Al op hun 16e was hun eerste ontmoeting bij besluit Rob dit gezellige gesprek.

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

De komende pakweg tien dagen staat er meest prima zomerweer op het program. Het KNMI in de Bilt, negatief

als het bijna altijd is qua objectieve weerberichtgevingen,
mag dan immer het accent op de eventuele buien leggen.
In de praktijk zal ook deze week het veelal zonnige en aangename karakter van het zomerweer menigeen gaan bijblijven in Zuid-Kennemerland.
De voortvarende zuidwest
stroming in de hogere
luchtlagen (die we al sinds
mei hebben) gaat ook de
komende tijd gewoon door.
Het draait steeds om lage
drukgebieden op het tra
ject Ierland, Schotland en
Ijsland heen. Aan de andere
kant zien we de hele tijd uit
lopers van het roemruchte
hoog der Azoren opkomen
richting de Benelux.

een bui heel lokaal vrij veel
water deponeren gezien de
koerssnelheid van de buien
die niet bijster groot zal zijn.
Zo’n plaatselijke bui krijgt
dan de gelegenheid vrijwel
geheel uit te regenen.
In het tijdpad vrijdag tot
en met zondag is er welis
waar dus nog wel een bui
mogelijk, maar het droge
weer met meestal flink wat
zon overheerst in onze wes
telijke oorden. De wind zit
voortdurend in de bekende
zuidwesthoek en haalt bo
ven open terrein soms net
windkracht 5. Voor de zei
lers en windsurfers zijn dit
natuurlijk prima omstandig
heden.

Het blijft dan ook stuiver
tje wisselen tussen deze
drukgebieden. Soms trekt
genoemd hoog aan het
langste eind en vervolgens
wordt de depressie-invloed
dan tijdelijk weer wat groter.
Pontificale pieken en dalen
in het weer zullen er niet
bij zijn de komende periode, De middagtemperaturen
dus het weer behoudt een zijn zeer acceptabel met zo’n
wat vlak karakter doorgaans. 20 graden op de meeste da
gen, dus voor diegenen die
De stevige regenperike al vakantie hebben ziet het
len zoals we de afgelopen er zonder meer goed uit. Een
weken hadden, staan ook zeer wisselvallige periode is
niet meer gepland voor de voorlopig niet aan zet in juli.
komende tien dagen. Rond
vrijdag en zaterdag is er een Zomers elan na 10 juli? Meer
tijdelijk wat grotere buien info via de weerprimeurlijn
kans, maar veel water komt 0900-1234554
er niet aan in de wijde omge
ving van Zandvoort. Wel kan weerman Marc Putto
Do.
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Met ingang van 1-7-2011
heb ik, Elco Zwart, na 28 jaar
mijn praktijk binnen de
Maatschap de Boer en Zwart
in Zandvoort beëindigd.

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Vrijdag 15 juli a.s. wordt een
afscheidsreceptie gegeven
van 17.00 uur tot 19.00 uur
bij Strandpaviljoen Jeroen.

Wordt vanaf heden,

U bent van harte welkom
om mij persoonlijk gedag te zeggen
of de hand te schudden.
Swaluestraat 33
2042 KA Zandvoort
023 5712572
www.fysioprins.nl
info@fysioprins.nl

U kunt Strandpaviljoen Jeroen (nr.20)
vinden aan de Boulevard Barnaart

(tussen Bouwes Palace en Strandhotel Zandvoort).

Elco Zwart.

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

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

Kom naar het Zomerfeest op 9 juli 2011
Bezoek het
Nieuw Unicum Zomerfeest

We zijn op zoek naar:

Zaterdag 9 jULi a.s.

l

je bent van harte welkom van
11.00 - 18.00 uur aan de
Zandvoortselaan 165 in Zandvoort.

l

Nieuw Unicum groeit. We bieden ondertussen op 5 locaties in Zandvoort en Haarlem
verschillende verblijfsmogelijkheden voor
cliënten met een lichamelijke beperking.
De cliënten hebben een uiteenlopende zorgen begeleidingsvraag. Ben je toe aan een
nieuwe uitdaging? Wil je weten wat jouw
mogelijkheden bij Nieuw Unicum zijn?
We vertellen je er graag over tijdens
ons Zomerfeest op zaterdag
9 juli a.s.

Zorgcoördinatoren gediplomeerd niveau 4
Verzorgenden gediplomeerd niveau 3

Wat maakt het werken bij Nieuw Unicum
bijzonder?:
l Nieuw Unicum is een expertisecentrum
op het gebied van MS en niet-aangeboren
hersenletsel
l Verschillende locaties
l Kleinschalige zorgafdelingen
l Specifieke zorg en individuele begeleiding,
dus afwisselend werk
l Diversiteit in functies
l Werken aan je eigen ontwikkeling door een
uitgebreid scholingsaanbod

Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Richard Bols,
manager zorg & dagbesteding, op
telefoonnummer 023 – 576 12 60, of
e-mail: r.bols@nieuwunicum.nl.
Je sollicitatie kun je per e-mail sturen naar
personeelszaken@nieuwunicum.nl of per post
naar de afdeling P&O, Zandvoortselaan 165,
2042 XK Zandvoort.
Kijk voor meer informatie over Nieuw Unicum en de volledige
functiebeschrijvingen op: www.nieuwunicum.nl

Stichting Nieuw Unicum is een onderscheidende autonome zorgaanbieder
in de lichamelijk gehandicaptensector.
Onze kernwaarden zijn ambitie, innovatie en klantvriendelijkheid.
Met 400 medewerkers en 90 vrijwilligers bieden wij aan ruim
250 cliënten vanuit 5 locaties alle door de AWBZ gefinancierde
functies. Ons marktaandeel in zorg en ondersteuning voor
specifieke doelgroepen als cliënten met progressieve Multiple
Sclerose (MS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
groeit de laatste jaren gestaag.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 27 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 26 en
de verdere in week 26 door het college genomen besluiten
zijn in week 27 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

lende kredieten LDC. Om aanvullende middelen beschikbaar
te stellen voor het LDC wordt de raad verzocht de bijgestelde
grondexploitatie vast te stellen.

Besluitvorming - 13 juli

Zie voor de onderwerpen onder Debat.

Op zaterdag 23 juli en zaterdag 30 juli wordt er door Katan
Vuurwerk v.o.f. te Ulft vuurwerk afgestoken. Het afsteken van
het vuurwerk zal plaatsvinden tijdens de kermis in Zandvoort
op het strand ter hoogte van de Strandweg en begint om 23.00
uur en eindigt om 23.15 uur.

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”. De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks
uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).

Raadvergadering

Ronde Tafelbijeenkomst

Melding vuurwerk

De gemeenteraad vergadert op 12 en 13 juli 2011.
Op de agenda’s staan de volgende onderwerpen:

Informatie - 12 juli

3. Managementinformatie Inkomen en Zorg.
Aan de raad wordt de managementinformatie van de afdeling
Maatschappelijke zaken Dienstverlening over 2010 aangeboden. In het vervolg zal de informatie per kwartaal verstrekt
worden.
4. Beleidsplan participatie 2011-2015 (Wet werk en bijstand e.a.)
Het beleidsplan participatie 2011-2015 beschrijft het nieuwe
beleid voor de komende jaren, waarbij het uitgangspunt is
participeren (lees: werken) naar vermogen.
5. Initiatief raadsvoorstel Voortgang project Middenboulevard
Dit raadsinitiatief is ervoor bedoeld om waar nodig en mogelijk
een pas op de plaats te maken bij het project Middenboulevard,
in ieder geval bij het aspect beeldkwaliteit
6. Herziening grondexploitatie LDC en verlenen van aanvullende kredieten LDC. Om aanvullende middelen beschikbaar
te stellen voor het LDC wordt de raad verzocht de bijgestelde
grondexploitatie vast te stellen.
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.

Debat - 13 juli

3. Overname opstallen en inventaris parkeerterrein De Zuid
Voorgesteld wordt in te stemmen met de overnamekosten
van € 58.000,– voor de opstallen en inventaris van parkeerterrein De Zuid en deze kosten ten laste te laten komen van de
egalisatiereserve parkeren.
4. Beleidsplan participatie 2011-2015 (Wet werk en bijstand
e.a.)
Het beleidsplan participatie 2011-2015 beschrijft het nieuwe
beleid voor de komende jaren, waarbij het uitgangspunt is
participeren (lees: werken) naar vermogen.
5. Initiatief raadsvoorstel Voortgang project Middenboulevard
Dit raadsinitiatief is ervoor bedoeld om waar nodig en mogelijk een pas op de plaats te maken bij het project Middenboulevard, in ieder geval bij het aspect beeldkwaliteit.
6. Herziening grondexploitatie LDC en verlenen van aanvul-

Op 12 juli om 21.15 is er een Ronde Tafelbijeenkomst. Op de
agenda staat de Regionale visie op verkeer en vervoer en
ontwikkeling West-Wing van de Metropoolregio Amsterdam
D66 wil de recent door de gemeenten vastgestelde regionale
visie op de bereikbaarheid van Kennemerland verbreden en
daarbij Zandvoort meer belichten.
U wordt van harte uitgenodigd om over dit onderwerp aan
de Ronde Tafel mee te praten. Aanmelding mag, maar is niet
nodig.
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan
het Raadhuisplein.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

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.

Kennisgeving ontwerp beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure):
Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Voor: het vernieuwen van twee kapitelen van het raadhuis
aan de zijde van de Kleine Krocht bestaande uit de activiteit
Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
(artikel 2.1 lid 1f Wabo)
Locatie: Swaluëstraat 2/Raadhuisplein 16 te Zandvoort (aanvraagnummer 2011-VV-087).
Type: integraal
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 juli 2011 gedurende zes weken
ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De aanvraag, de
ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien
elke werkdag van 8 juli 2011 tot 19 augustus 2011.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan
ons college en worden verzonden aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. Wij maken
u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Verzonden besluiten

Zandvoort:

Verzonden omgevingsvergunningen

- Swaluestraat 41, uitbreiden woning, ingekomen 24 juni 2011,
2011-VV-102.
- Van Kinsbergenstraat 10, plaatsen kozijn met deur in zijgevel,
ingekomen 28 juni 2011, 2011-VV-104.
- De Sav.Lohmanstraat 4, plaatsen kozijn, ingekomen 29 juni
2011, 2011-VV-105.
- Lijsterstraat 1, kappen van bomen, ingekomen 30 juni 2011,
2011-VV-108.

Bentveld:

- Wikkelaan 14, gedeeltelijk sloop bouwwerk en aanpassen
draagconstructie, ingekomen 29 juni 2011, 2011-VV-106.
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:

- Burg. Van Alphenstraat 108, verzoek milieuneutraal veranderen inrichting, ingekomen 10 juni 2011, 2011-VV-101.
- Emmaweg 27, gedeeltelijk vervangen verrijdbare overkapping
zwemvijver, ingekomen 27 juni 2011, 2011-VV-103.

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
- Kerkplein 1a, verlengen van de erfafscheiding op het terras,
verzonden 27 juni 2011, 2011-VV-081.
- Zeestraat 26, vervangen kozijn, verzonden 30 juni 2011, 2011VV-095.

Geweigerde omgevingsvergunningen

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
- Marisstraat 16, realiseren parkeergelegenheid en aanleg van
een uitweg, verzonden 27 juni 2011, 2011-VV-088.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

Zie volgende pagina>>>
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met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw
brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus
2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet
de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval
van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift.

Verkeersbesluit Kiss and Ride strook kinderdagverblijf Louis
Davidscarré
Overwegende dat:
de Prinsesseweg een erftoegangsweg is;
in de nabijheid van de weg twee scholen en een kinderdagverblijf is gelegen;
de Prinsesseweg tot het busnetwerk van Zandvoort behoort.
Uit het oogpunt van:
- Verzekeren van de veiligheid op de weg;
- Het voorzien in een veilige oversteekplaats voor scholieren;
- Het voorzien in een veilige uitstapplaats voor ouders die hun
kinderen naar het kinderdagverblijf brengen;
Is het gewenst om op het gedeelte van de Prinsesseweg tussen de Hannie Schaftschool en de Koninginneweg de volgende
maatregelen te nemen:
- het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats over
de Prinsesseweg direct ten westen van de kruising met de
Koninginneweg, door middel van het plaatsen van het bord
L02 conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990:
- aan de zuidzijde van de Prinsesseweg, direct ten westen van
de oversteekplaats;
- aan de noordzijde van de Prinsesseweg, direct ten oosten van
de oversteekplaats.
- Het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats over de
Prinsesseweg ter hoogte van het kinderdagverblijf, door middel van het plaatsen van het bord L02 conform bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:
- Aan de zuidzijde van de Prinsesseweg, direct ten westen van
de oversteekplaats;

- Aan de noordzijde van de Prinsesseweg, direct ten oosten van
de oversteekplaats.
- Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Kiss and Ride strook
door middel van het plaatsen van het bord C03 conform bijlage I
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 bij de
westelijke ingang van de Kiss and Ride strook (aan de zuidzijde)
en door middel van het plaatsen van het bord C02 conform
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 bij de oostelijke ingang (aan de noordzijde) van de Kiss
and Ride strook.
- Het reserveren van vier parkeerplekken voor ouders die hun
kinderen naar het kinderdagverblijf brengen door middel van
het plaatsen van de borden E04 conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord
OB206p met het opschrift “Kiss & Ride ma. t/m vr. 8.00 – 16.00
h”, onderbord OB102 met het opschrift “kinderdagverblijf” en
onderbord OB504 op de scheiding tussen (vanuit het westen
gezien) de eerste en tweede met een kruis gemarkeerde parkeervakken en op de scheidingslijn tussen de derde en vierde
met een kruis gemarkeerde parkeervakken die het dichtst bij
het kinderdagverblijf gesitueerd zijn.

Bezwaarschrift indienen

Schoonmaak GFT-containers

Van 11 t/m 15 juli worden de GFT-rolemmers schoongemaakt.
Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw rolemmer.
Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30 uur zijn.

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.

Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen,
kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Openingstijden begraafplaats

Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende
een bezwaarschrift kan indienen. Het bezwaarschrift dient te
zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres;
de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen
uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken
wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het
telefoonnummer van deze persoon.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van
een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een
dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

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.

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

Collegelid spreken?

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 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.

honkbal
Weken van geen wedstrijd met winst doorbroken
De honkballers van ZSC hebben afgelopen zondag eindelijk weer eens in de ‘wei’ gestaan.
Na een aantal weken van geen wedstrijden werd op sportpark Duintjesveld tegenstander
Olympia Haarlem 3 met 8-5 verslagen.
De verdediging van ZSC was
dermate goed dat Olympia
pas in de 5e inning tot sco
ren kwam. Zandvoort echter
had toen al 6 punten ach
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ter hun naam staan. Vooral
met het slagwerk maar ook
verdedigend was ZSC supe
rieur aan hun gasten. In die
vijfde inning raakten onze

plaatsgenoten de concentra
tie kwijt omdat het allemaal
wel heel erg gemakkelijk ging.
De Haarlemmers waren toen
in staat om maar liefst vier

punten te scoren. Door een
spectaculair dubbelspel tus
sen werper Guus Berkhout en
Danny van Soest werd de eer
ste helft van deze inning af
gesloten. Zandvoort scoorde
daarna door slim honklopen
nog twee punten. Olympia
was in de eerste helft van de

zesde inning nog in staat om
een 1 punt te scoren waarna
de Zandvoortse pitcher er
gedecideerd een einde aan
maakte en er geen tweede
helft van deze inning ge
speeld hoefde te worden
Werpcijfers Guus Berkhout:

9x3 slag (!), 3x4 wijd, hij kreeg
6 honksalgen tegen en zijn
veld maakte geen fouten.
Slagcijfers: Bram Molenaar
(invaller) 1 uit 1 (1.000) en Brett
Disseldorp 2 uit 3 (0.667). De
volgende thuiswedstrijd is op
zondag 17 juli om 13.00 uur te
gen Hoofddorp Pioniers 6.
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zaalvoetbal
Weber zaalvoetbalkampioen 2011
Het zaalvoetbalteam van Schoonmaakbedrijf Weber uit
Zandvoort, is zaterdagavond zaalvoetbalkampioen 2011 geworden. Het team van Weber, waar overigens voor zover bekend geen Zandvoorters in spelen, won gemakkelijk van Sack
Time. Na twee keer 25 minuten stond er 7-3 op het scorebord.

De winnaars van het zaalvoetbaltoernooi 2011

Voor de grote finale wer
den er nog drie andere fi
nales, in lagere poules, afge
werkt waaronder een paar
spannende wedstrijden.
Allereerst werd Jong Air
Force kampioen in de eerste
klasse door De Tegenpartij
met 4-9 te verslaan. De finale
in de Hoofdklasse werd door
Chin Chin met 4-3 gewon
nen van café De Lamstrael.
In de finale van de Eerste di
visie kon Bibi for Shoes in de
verlenging met 5-4 de winst
naar zich toetrekken ten kos
te van DIT Bouw & Techniek.

Maar de grote beker en de
wisselbokaal waren voor
Schoonmaakbedrijf Weber.
De bokaal voor de beste
coach ging naar de Oude
Halt, Sander v.d. Wal (Chin
Chin) werd uitgeroepen
tot de beste keeper van het
toernooi en de belangrijke
Fair Play Cup was voor de
spelers van Oomstee Boys.
Al met al opnieuw een mooi
toernooi dat eigenlijk wat
meer belangstelling van het
publiek zou kunnen gebrui
ken. Volgend jaar de 42e edi
tie van het toernooi.

autosport
Dubbelslag Bleekemolen op
Dutch Power Pack Festival
Sebastiaan Bleekemolen wist afgelopen weekend tijdens het Dutch Power Pack Festival
twee keer de winst naar zich toe te trekken in de Dutch Renault Clio Cup. Het veld kreeg
versterking van de Deense Tegee-Dan Clio Cup, wat hier en daar toch wat gefronste wenkbrauwen opleverde.

De Formido Swift Cup race
kende een vervelende twee
de race. Peter Schreurs won
de race achter de safety
car, maar een crash in het
Scheivlak zorgde er voor dat
Maarten van ’t Schip naar
het ziekenhuis moest om
dat hij vol op de eerder ge
strande wagen van Wesley
Caransa terecht kwam. De
safety car legde op dat mo
ment het verkorte circuit af.
Schreurs was eerder succes
vol in de eerste race.

Niels Langeveld in actie voor het Certainty team | Foto: Chris Schotanus

In de langeafstandsrace had
Bleekemolen door een slim
me pitstop de koppositie
overgenomen van de jonge
Max Braams, die in een
fel gevecht was met Niels
Langeveld. Uiteindelijk be
sliste Langeveld, rijdend voor
het team van Zandvoorter
Dillon Koster, dat duel en
eindigde als tweede achter
Bleekemolen. Braams zag als
derde de zwart-wit geblokte
vlag. In de tweede race wist

Bleekemolen vrij snel een
gaatje te slaan. Pas aan het
eind kwam Sheila Verschuur
nog wel dichterbij, maar de
zege van Bleekemolen kwam
niet in gevaar. Langeveld
bezorgde het Zandvoortse
Certainty team een tweede
podiumplaats door nu als
derde te finishen.
In de Toerwagen Diesel Cup
zegevierde Jeroen Dik. De
klassementsleider kreeg in

In de Formule Ford was Nick
McBride twee keer succes
vol. Jeroen Slaghekke wist
één keer de winst naar zich
toe te trekken.

de langeafstandsrace al
leen tegenstand van de
equipe van Marcel Nooren
en Barten Maik. Rob Severs
kwam als derde aan. Zand
voorter Ron Swart wist sa
men met zijn Haarlemse
collega Marcel van Leen
niet verder te komen dan
een zesde plaats. Tijdens de
tweede race op zondag had
het tweetal Nooren en Maik
meer geluk en pakte toen
wel de winst.

Junior Strous was onver
slaanbaar in de Dutch
Radical Cup. In de eerste
race probeerde Bertus San
ders, nadat hij het stuur van
Marc Koster had overgeno
men, nog terug te komen,
maar de auto had een rem
probleem waardoor Strous
ongehinderd de winst kon
pakken. Tijdens de tweede
race was hij opnieuw de
betere en ook hier kon het
duo Koster en Sanders niets
uitrichten.

softbal

Softbalsters weer
te sterk voor Flags
Eerder dit seizoen waren de softbalsters van ZSC veel te sterk

voor de reserves van Flags uit Lisse. De uitwedstrijd eindigde in een klinkende 1-11 overwinning. Afgelopen woensdag

echter moesten onze plaatsgenoten uit een ander vaatje

tappen en werd er een nipte thuisoverwinning geboekt: 5-4.
Flags had duidelijk de in
tentie om nu eens een keer
van die kustbewoners uit
Zandvoort te winnen en
had een veel sterker team
naar de badplaats gestuurd.
Zandvoort werd direct met
de neus op de feiten gedrukt
en had als slagploeg duide
lijk moeite met de goede
pitcher van de ‘bollenboe
rinnen’.
“Wij hadden moeite met
deze pitcher en we konden
haar niet goed raken. Ook
werden er helaas wat fout
jes door ons gemaakt”, weet
coach Willy Balk. ZSC kwam
dan ook in de derde inning
op een achterstand die ech
ter in de gelijkmakende in
ning weer werd weggewerkt
waardoor er een voorsprong
van 4-2 op het scoresheet
verscheen. Laura Koning was
op het eerste honk gekomen
door een fout van de Lissense

korte stop. Vervolgens sloeg
Maura Renardel de Lavalette
eveneens een honkslag waar
na Wilma Valkestijn de beide
dames binnensloeg. Sylvia
Koper op haar beurt sloeg
Valkestijn weer binnen. De
uiteindelijke 5-4 winst kwam
vooral uit het feit dat Flags
meer runners op de honken
achterliet en Zandvoort meer
punten uit minder honksla
gen wist te halen.
Werpcijfers ZSC: Wilma
Valkestijn gooide 2x3 slag,
0x4 wijd, ze kreeg 11 honksal
gen tegen en haar veld
maakte 6 fouten. Werpcijfers
Flags: Falgs gooide 0x3 slag,
2x4 wijd, kreeg maar 6 honk
slagen tegen en het veld
maakte slechts 3 fouten.
De softbalsters gaan nu de
zomerstop in, de eerstvol
gende wedstrijd is op 10 au
gustus uit bij THB.

adverteerders
Administratiekantoor
K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beachclub Take Five
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Fysiotherapie
de Boer en Zwart
Grand Café Restaurant XL
Greeven, Makelaardij o.g.
Hema Zandvoort

Hoogheemraadschap
van Rijnland
La Bonbonnière
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Pluspunt
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Riche aan Zee
Sea Optiek
SKiP St. Kdv.
Pippeloentje-Pluk
Stichting Nieuw Unicum
Toko Bintang
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum
Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Venavo
Walk of Fame
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voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

9

Actueel

Courant
11

DJ Raymundo
viert jubileum
in Zandvoort

Cultuur

Zie onze advertentie op de achterpagina

Actueel
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A Sister’s Hope
gaat uitdaging
opnieuw aan

Zandvoorts
zangtalent 2e
op Kunstfestijn

Strandactief-balletje wordt doorgegeven
Het balletje dat Strandactief heet wordt per 1 januari door gegeven. Eigenaar Victor Bol heeft zijn ‘kindje’ perfect kunnen overdoen aan de familie Molenaar van Thalassa. Het ligt in de lijn der verwachting dat de jongste zoon van Huig
en Anita Molenaar, Bram, het bedrijf voort zal gaan zetten.

nog vol ideeën zit om uit
te breiden. Want Bol blijft
straks wel zeer actief be
trokken bij Strandactief.

Victor Bol geeft symbolisch de bal door aan Bram Molenaar

Een aantal weken geleden
meldde Victor Bol in deze
krant dat hij wegens ge
zondheidsproblemen he
laas genoodzaakt was om
zijn geesteskind van de
hand te doen. Hij plaatste
in het artikel een oproep
gericht aan creatieve on
dernemers die ‘iets’ met

strand, zee en Zandvoort
hebben om contact met
hem op te nemen. “Wij
waren niet de eersten want
wij wisten dat Victor met
anderen bezig was. Toen die
echter afhaakten zijn we er
direct bovenop gesprongen
en zijn heel snel tot over
eenstemming gekomen”,

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

4-wielfietsen

Contactlenzen
dragen duur?

Met het unieke
SEA OPTIEK LEASE-PLAN
kan het al vanaf
11 euro per maand!!!!!

‘Als ze zo goed zijn,
kunnen ze dan ook
wat zon regelen?’

“Strandactief blijft Strand
actief want goede dingen
moet je niet veranderen.
Het bedrijf krijgt alleen een
thuishaven bij Thalassa, dat
komende winter omge
bouwd gaat worden naar
jaarrondpaviljoen. We gaan
hetzelfde pakket brengen
en dat gaan we ook nog
eens behoorlijk uitbreiden.
We zullen veel positieve
ontwikkelingen doorma
ken en dat zal Zandvoort
zeker ten goede komen”,
vertelt een zeer enthousi
aste Bram, die per 1 janu
ari de nieuw directeur van
Strandactief zal worden.

023 - 5 735 735

De Mannetjes
Club Nautique
3e van Nederland

vertelt Huig sr. Direct viel
er een zware last van de
schouders van Bol. “Het is
een geweldig goede pleis
ter op de wonde. Ik had het
niet beter kunnen treffen”,
vertelt de creatieve Bol die

SEA OPTIEK,
zichtbaar beter!

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Zondag 17 juli 2011
ZOMERCONCERT

m.m.v. Jeroen de Groot – viool
Joep van Beijnum – viool
Bernd Brackman – piano

Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl
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zaterdag 16 juli
10.00-15.00 uur

Sport

Hockeyen met
zand tussen
de tenen

Ereplaats voor
Club Nautique
Club Nautique is bij de verkiezing van het Beste Strand-

paviljoen van Nederland 2011 op een mooie derde plaats
geëindigd. Dat werd vorige week vrijdag in Noordwijk

bekend gemaakt. Het Zandvoortse jaarrondpaviljoen
moest Beachclub Royal uit Hoek van Holland en Bries in
Noordwijk voor laten gaan.

Zandvoorts beste is de nummer 3 van Nederland

Jaarlijks organiseren Strand
Nederland, Koninklijke Hore
ca Nederland en Stichting
Nederland Schoon de verkie
zing van het Beste Strand
paviljoen van Nederland on
der de 320 paviljoens langs
de hele Nederlandse kust.
De ranglijsten van de ver
schillende categorieën zijn
een combinatie van publieks
stemmen en de strandronde
door een jury die in het voor
jaar is gedaan.
Beachclub Royal kreeg de

meeste stemmen van het
publiek en daarnaast was
de jury erg te spreken over
de uitmuntende gastvrij
heid en uitgebreide service.
Het paviljoen scoorde ook
zeer hoog op de onderdelen
schoon en duurzaamheid,
die dit jaar extra aandacht
kregen in de verkiezing. Met
een derde plaats is Club
Nautique ook het beste
paviljoen van Zandvoort
dat alleen al meer dan 10%
van alle strandpaviljoens in
Nederland heeft.

Welke straten worden afgesloten
tijdens de rommelmarkt, barbecue
en straatspeeldag? Zie pagina 21.

Wervingsdag

brandweerpost Zandvoort

Winkelcentrum Nieuw Noord
1

dankbetuiging
Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te
bedanken, betuigen wij u langs deze weg onze
oprechte erkentelijkheid voor de blijken van
belangstelling na het overlijden van mijn moeder,
schoonmoeder, onze oma en overgrootmoeder

Petronella Kerkman - Draijer
Nel

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost
dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit
grote verlies.
		

Uit aller naam: J. Kerkman

Zandvoort, juli 2011

in memoriam
14 juli 2008			

Cornelia Timmer – van de Kraats
- Corrie -

sinds 1985 weduwe van Otto Timmer
2 oktober 1925

10 juli 2011

Wij zijn verheugd dat zij nu thuis is
en van haar lijden verlost is.
Wij zullen je missen, lieverd.
Aadje en Ed
Mariecke en Maurice
Roderick en Nancy
Fenny en Henk
Debby en Winston
Bianca
Bailey, Bonita
Correspondentieadres:
F. Dorsman – Timmer
Burgemeester Engelbertstraat 34
2042 KN Zandvoort
Mam is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen
bezoek.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 15 juli
van 10.15 uur tot 10.25 uur in de aula van de Algemene
begraafplaats Zandvoort, Tollenstraat te Zandvoort,
waarna de plechtigheid plaats zal vinden. Aansluitend
begeleiden wij haar naar het familiegraf waar wij haar
bij pap ter ruste leggen. Na afloop ontmoeten
wij elkaar in de ontvangkamer op de begraafplaats.

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.

14 juli 2011

Lieve Jaap, paps en opa,

Omringd door Gods liefde, is in alle vrede
heengegaan onze lieve mama, schoonmoeder en oma

Phoenix

Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Nog heel even want lange verhalen waren niet
jouw ding.
Het einde van jouw leven is het begin van een
mooie herinnering.

Ineke Smit
Uitvaartverzorging
A.L. Dyserinckstraat 31
2032 RA Haarlem
tel:
06 54661799
e-mail:
info@inekesmit.nl
website: www.inekesmit.nl
transparante prijzen

Leegte
De leegte die jij achterlaat is
nog steeds ondragelijk groot.
Enkel gevuld met goede herinneringen
om je te koesteren.
En foto’s om met ontroering naar te kijken.
En terug te denken aan die fijne man die jij was.

Liefdevol en betrokken

We missen je nog iedere dag.
We houden van je,
Died, Monique, Rob, Sven

Spotlights
Wie heeft onze lieve kat "Paris" gezien?
Ze is slank, zwart met witte
sokjes, buikje en kinnetje,
en draagt geen halsbandje.
Ze is zoek sinds dinsdag 5
juli. Ze woonde in onze winkel Judy's in de Kerkstraat
en liep dus vaak door de straten daaromheen. We zijn
bang dat iemand haar heeft meegenomen. Heeft iemand
iets gezien? Zouden mensen die om en in de Kerkstraat
wonen even in hun schuurtje of garage willen kijken?

Voor info bellen naar: 06-22900847 of 06-55900847
of loop even binnen bij Judy's, kerkstraat 24.

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
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Verhalenpaviljoen komt naar Zandvoort

juli

Het ‘Verhalenpaviljoen’ reist vanaf zaterdag 16 juli langs
zes Noord-Hollandse kustplaatsen. Hier krijgen mensen de gelegenheid om over een bijzondere plek aan de

15-17 Corona Wakeboard tour - Strand

Noord-Hollandse kust te vertellen of om naar verhalen te

t.h.v. Bruxelles en Mango’s

luisteren. De start van het Verhalenpaviljoen is op zater-

16 The Pianohouse live - Beachclub Take Five,

dag 16 juli in Zandvoort op het Raadhuisplein. Om 12.00

19.00-23.00 uur

16 Muziekpaviljoen - Edatnight.com: een all-in-one
solo one-man-band. 13.30-16.00 uur

17 Zomerconcert - Vioolconcert. Classic Concerts,

uur wordt het geopend door Elvira Sweet, gedeputeerde
voor Cultuur, Bestuur en Zorg in onze provincie, en wethouder Wilfred Tates.

Ooit gesloopt,
nooit gebouwd

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

17 Zandvoort Alive - Bruxelles en Mango’s.
Aanvang 15.00 uur

Zomerexpositie ‘Heilige Plaatsen’
Agathakerk, t/m 28 augustus

Tentoonstelling Perceptie(s)
Zandvoorts Museum, t/m 24 juli

Huig Molenaar doet zijn verhaal

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Politiek verslag

Ga naar de opening, hoor de
verhalen van anderen én ver
tel uw eigen verhaal aan de
professionele filmers in het
Verhalenpaviljoen. Alle leef
tijden zijn van harte welkom.
Enkele BZ’ers, Erik Weijers,
Jan van der Meer en Huig
Molenaar, zijn al gefilmd.
Hun verhalen kunt u zien
en beluisteren in het Ver
halenpaviljoen.

‘Drawing the Coast’ kun
nen bezoekers, onder bege
leiding van beeldend kun
stenaars, een tekening van
een gedroomde kustlocatie
maken. De interviews zijn
op de website van Oneindig
Noord-Holland, www.on
eindignoordholland.nl, te
zien en te beluisteren.

Oneindig Noord-Holland

Aan de hand van de ver
halen gaan professionele
filmers met inwoners en
bezoekers van Zandvoort in
gesprek over de toekomst
van de kustplaatsen. De
eigentijdse troubadour
Bert van Baar begeleidt
de verhalenvertellers en
zorgt voor muzikale onder
steuning. In het onderdeel

Het oorspronkelijke karak
ter van vissersdorpen en
agrarische nederzettingen
is in anderhalve eeuw ver
anderd door onder meer de
komst van hotels, restau
rants, badhuizen, vakantie
woningen en campings. De
verwoestingen in de oorlog,
de moderne wederopbouw
daarna en de vele verblijfs
voorzieningen hebben hun
sporen achtergelaten. Rond
het Verhalenpaviljoen ziet
u afbeeldingen van voor
malige gebouwen, pleinen
en boulevards. En impres
sies van gebouwen die ooit
bedacht, maar nooit gerea
liseerd zijn. Deze afbeeldin
gen geven weer hoe de kust
gemeenten er ooit uitzagen
of hadden kunnen zien.

Raadsvergadering Informatie + Ronde Tafelbijeenkomst, d.d. 12 juli

Laatste gemeenteraadvergadering voor het zomerreces
Afgelopen week was de laatste cyclus van de gemeenteraad voor het zomerreces. Van de
agenda van gemeenteraad-informatie wordt "Inkomen en Zorg" overgeheveld naar de
eerste vergadering na de zomer. De overige onderdelen kwamen woensdag al aan bod
voor debat en besluitvorming.
Bij de informatieronde zei
wethouder Gert Toonen dat
het Beleidsplan Wet Werk &
Bijstand een zeer werkbare
nota is. “Daar ga ik de ko
mende jaren met genoegen
aan werken”, zei hij. Toch had
den de raadsleden een aan
tal opmerkingen. Zo is Ruud
Sandbergen (D66) bang, naar
aanleiding van krantenberich
ten, dat de werkeloosheid aan
zienlijk gaat stijgen. Toonen
antwoordde dat er echter veel
meer klantgericht gewerkt
gaat worden. Hij heeft er zelf

veel vertrouwen in. “We gaan
kijken wat iemand kan, daarna
wordt er een persoonsgebon
den programma gemaakt. Als
men vermoedt dat het niet
zal werken dan moet men een
‘second opinion’ laten maken.
We moeten kijken naar de
kwaliteiten die de mensen
(nog) hebben en daar gebruik
van laten maken. Positief zijn
naar de klanten toe”, aldus de
wethouder.

Ronde Tafel

De Ronde Tafel had dit keer

de bereikbaarheidsvisie als
onderwerp van discussie.
Gastspreker was ir. Boude
wijn Bach, emeritus hoog
leraar Verkeerskunde en
Stedenbouw TU Delft en oudraadslid voor D66 in Bloem
endaal. Hij had een presentatie
die pleitte voor meer samen
werking aan de westkant van
de metropool Amsterdam. De
bereikbaarheid van de kust
stagneert in het Haarlemse
en zou door samenwerking
en brutaal aankloppen bij
Den Haag kunnen worden op

gelost. “Ga naar Den Haag en
zeg ‘wij willen een elektrotram
hebben die vanaf Amsterdam
via Haarlem naar Zandvoort
en Bloemendaal gaat’. In de
toekomst kunnen alle trams
zonder bovenleidingen rij
den. De tram die wij voor
Zandvoort en Bloemendaal
adviseren, krijgt via waterstof
energie, dus is ontzettend mi
lieubewust. Investeer nu! Deze
tram en de trein kunnen door
elkaar rijden. Dat gebeurt al in
Duitsland en Frankrijk. Door
de crisis is investeren nu juist
goedkoop”, pleitte hij.
Volgens Bach is het zoge
noemde Bolwerk-tracé zeker
maakbaar, maar moeilijk in
verband met de belangrijke

gebouwen die daar staan.
Zandvoort wordt er niet mee
geholpen. Haarlem heeft zijn
rondweg niet goed op orde ge
kregen en zou in het noorden
en bij het Spaarne een aan
sluiting moeten krijgen. Bach
noemt het een gemiste kans
voor de doorstroming richting
kust. “Er moet geen geld uitge
geven worden voor verkeer dat
naar het centrum van de stad
gaat. Eerst moeten ze de rond
weg afhebben en daarna pas
de details invullen”, maakte hij
duidelijk. Verkeerswethouder
Andor Sandbergen was blij
met de voorstellen van Bach
en zei: “Er moet regionale
structuurvisie komen van alle
raden in Kennemerland. Daar
gaan we hard aan werken.”

column

Volgens mij
…is het bijna zover. De zo
mervakantie komt er aan!
Natuurlijk hartstikke leuk om
met het gezin weg te gaan.
Maar voor velen betekent
het ook vakantiestress. Vooral
een lange autoreis kan zor
gen voor spanningen. Zo zal
ik mijn autoritjes met 3 kleine
kinderen op de achterbank
nooit vergeten. Ik zat meer
achteruit dan vooruit te kijken
en ik was soms de wanhoop
nabij. Op tijd een tussenstop
was het advies. Maar als het
regent ga je de auto niet uit
en de meegenomen spelletjes
waren voor even leuk. Daarna
was het pretpakket op en ook
mijn geduld. “Straks moeten
we dat pokken-eind weer te
rug”, meldde manlief somber.
Tegenwoordig is reizen met
draagbare Dvd’s en Nintendo’s
veel gemakkelijker. Vooral een
vliegtuigreis is een makkie,
toch? Echt niet! Tijdens onze
terugreis zat in de wachtruim
te van het vliegveld een super
jong echtpaar. Zij was lekker
bruin gekleurd en haar kleding
plus zonnehoed waren stra
lend wit. Hij was stoer met
veel tatoeages. Hun kindje van
een jaar zag er hiphop uit. Ze
mochten in het vliegtuig op de
achterste rij bivakkeren. Alles
was prima geregeld. Totdat
het toestel omhoog ging.
Vanaf toen was het gedaan
met de rust. Het kind was
niet meer tot bedaren te krij
gen. Vaderlief probeerde het
met sussende geluiden maar
het gekrijs bleef. Het was één
doffe ellende voor ouders en
kind. De kleding van ma zag
er niet zo flitsend meer uit. Pa
liep bij de landing als een ge
streste kip als eerste naar vo
ren om de buggy op te halen.
En vergat daarbij zijn vrouw te
helpen. Gelukkig waren er nog
behulpzame medereizigers.
Moraal van mijn verhaal: “Elk
nadeel heb zijn voordeel.”Want
als je zo’n situatie goed
doorstaat dan haal je je
45-jarig huwelijksfeest
wel. Iedereen, een fijne
relaxte vakantie!

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

2 juli - 8 juli 2011
Geboren:

Thomas Johannes, zoon van: Franssen, Gerrit Hendrik en:
Laan, Barbara Nicoletta.

Ondertrouwd:

van Gemert, Stephan Michaël en: Dek, Tamara.

Gehuwd:

Donkers, Dennis en: Koning, Charissa.
van Aller, Anne Claartje Elisabeth en: Peek, Susanna Johanna
Cornelia.
Voets, Bart en: Schoutens, Nicole.
Eenhoorn, Gerardus Johannes en: Cramer, Byronne
Georgette.
de Boer, Jurjen en: Feijen, Floortje.
Lotte, Joris Jan en: Delmiro Ferreira, Suely.

Overleden:

van den Horn geb. Angel, Suzanna Elisabeth Theodora, oud
69 jaar.
Zwemmer, Gerrit, oud 82 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Mevr. ds. P.N. Renes uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor G. Zaal

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Zaterdag 16 juli vanaf 19.00 uur
The piano house live
on stage @ Beachclub Take Five
Jonge talentvolle muzikanten en allround repertoire in een frisse en sprankelende uitvoering.
De muzikanten houden op ieder
moment feeling met het publiek.

Speciale Pianohouse-bierviltjes
dienen als verzoekaanvragers.
Ze worden massaal op de twee vleugels
gedeponeerd waarna de indiener op zijn /haar
wenken wordt bediend.

Een unieke avond die u niet mag missen
Gratis entree.
023-5716119 / www.beachclubtakefive.nl

Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort
023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Macaroni met een gebakken ei

Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook de seniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,-Do 17-09-09

		

Bel: 5712102

Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

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

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

F.B.
Weenink, huisarts
Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool
Kostverlorenstraat
70 a
Za 26-09-09
Kippenbout met frites en sla
2042
PK
Zandvoort
Zo 27-09-09
Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool
Tel. 5712499
Vr 25-09-09

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

WegensKerkstraat
vakantie
gesloten
14 | 023-5712102
van 15 t/m 29 juli
Waarnemingen:
A t/m K: Dr. Scipio
		
(tel. 5712058)

Let op: deze huisartsen hebben geen inloopspreekuur

Oplage: 9.250 exemplaren

Dinsdag en woensdag gesloten

Let op: Wij bezorgen gratis!

Verspreiding: ZVO Verspreiders
Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Runderlende
met mosterddille dressing
of
Zalmtartaar
iii
Varkenshaas medaillons
met een saus van brie de meaux
of
Gebakken vis van de dag
met Provençaalse roomsaus
iii
Bosvruchten yoghurtijs

Seniorenmenu: € 7,00

Visseringsweg 40 - Diemen
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Naast onze à la carte kaart :
driegangen menu voor € 29,50

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

L t/m Z: Dr. B. van Bergen
		
(tel. 5719507)

Druk: Dijkman offset

BY CHRIS KUIN

Na 17.00 uur en in het weekend
belt u tel. 5453200 (doktersdienst)
Zie ook onze website:
www.huisartsweenink.nl

UITNODIGING
Afscheid LIESKE MINKMAN

van peuterspeelzaal
DE DUINPIEPERS
Voor wie?
(oud) leerlingen, hun ouders en (oud) collega’s
Donderdag 21 juli 2011
15.30 uur tot 17.00 uur
Locatie: aula Beatrixschool
JP Thijsseweg 24
2041 BM Zandvoort
Stichting Pluspunt Zandvoort
Sandra Bartling, Coördinator: 06-11301808
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Met oog en oor
de badplaats door

Vrolijk Jip & Janneke-feest
Het Jip & Janneke-feest van afgelopen zaterdag in het
Kostverlorenpark was een enorm succes! ’s Morgens nog
een drupje regen maar vanaf het moment dat de medewerkers van de organisatie, de Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje-Pluk, gingen opbouwen was het
droog en de zon scheen de hele middag.

Zelf een taart versieren was een van de vele activiteiten

Er komen ieder jaar meer kin
deren op dit feest. Dit jaar
heeft de organisatie circa

200(!) kinderen mogen ver
welkomen en een veelvoud
hiervan aan vaders, moeders,

opa’s, oma’s en andere belang
stellenden. Er waren zelfs gas
ten uit Den Haag en Velsen, die
waren op zoek geweest naar
een leuk dagje uit met het
gezin en via de website van
de VVV hadden ze dit festijn
gevonden en ervan genoten!
De organisatie kreeg veel com
plimenten maar waar ze nog
het meest van hebben genoten
waren al die blije en enthousi
aste kinderen die een gewel
dige middag hebben gehad.
Voor de ouders en kinderen
van Pluk en Pippeloentje was
er na afloop nog een gezellige
barbecue die was georgani
seerd door de oudercommis
sie. Kortom een zeer voldane
dag die ook volgend jaar weer
op de agenda komt te staan!

Twee jaar Stroop
Dat wat eerst als een soort geintje was gestart, bestaat
nu alweer ruim twee jaar: pannenkoekenrestaurant
Stroop in de Kerkstraat. Toen Jessica klaar was met haar
studie aan de Hogere Hotelschool, kreeg ze het pand in
de Kerkstraat eigenlijk in haar schoot geworpen. Het
stond al een tijdje leeg en moest volledig gerestyled worden. “Het was een grote bende”, zegt ze.

Het terras van Stroop is altijd gezellig

Als je nu binnen stapt is het
kraakhelder en leuk aange
kleed. De machine waarop
de pannenkoeken gebakken
worden, staat direct bij bin

nenkomst aan de zijkant, met
alle tafels erom heen. Iedereen
kan dus zien dat Jessica haar
pannenkoeken ambachtelijk
bakt. Het restaurant heeft ook

nog een klein terras waar het
vooral in de namiddag goed
toeven is. De kaart van Stroop
is vrij uitgebreid. “Ik ben vooral
trots op onze huisgemaakte
tomatensoep, gemaakt van
verse tomaten”, zegt ze. Maar
ook de pannenkoek met eigen
gemaakte appelcompôte staat
op de kaart te pronken. En met
een knipoog naar de toeristen
is er een Franse, Duitse en Ita
liaanse pannenkoek verkrijg
baar. Voor degene die niet van
pannenkoek houdt, zijn er een
viertal tosti’s verkrijgbaar.
‘Stroop, eten en drinken’ is in
de zomer 7 dagen in de week
van 12.00 tot 20.00 uur ge
opend. Vanaf november alleen
op zaterdag en zondag. Kerk
straat 10a, tel. 5714451. Ook om
mee te nemen.

Waar gegeten wordt, blijven restjes…..
Met regelmaat komen zowel in huishoudens als bij bedrijven etensresten beschikbaar. Goed bedoeld worden deze resten dan soms
neergegooid “voor de vogels”. Je vindt ze terug op platte daken,
in plantsoenen, op het plein en op talloze andere voederlocaties.
Probleem is echter dat daarmee onder andere meeuwen, duiven,
ratten, vossen en muizen worden aangetrokken, wat nou juist
niet de bedoeling is. Het is daardoor erg lastig om de overlast van deze dieren terug te
dringen. In de natuur om ons heen is voor hen meer dan voldoende voedsel voorhanden.
Beter is het om etensresten altijd als GFT met de vuilnisman mee te geven.
Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Paaltjes weg

Momenteel zijn alle
paaltjes die het clandis
tien oprijden van de bou
levard De Favauge via het
Schuitengat weggehaald.
Het is een uitnodigende
brede oprit geworden die
veelvuldig wordt bereden
door strandtent (be)zoekers
en zeezichtbewonderaars.
Het goede voornemen ooit
van de gemeente om dat
gebied verkeersluw en veilig
voor wandelaars te houden
is hiermee verdwenen. Het
is dus voor wandelaars op de
boulevard nu echt oppassen
geblazen.

Snelle actie

De hondenliefhebbers die
op de tweede APV avond
zich hebben ingezet om het
hondenverbod (ofwel het
aanwijsbesluit) rondom
de boulevard De Favauge,
kunnen tevreden zijn. Er
stonden namelijk in dit ge
bied nog bordjes dat het
‘hondenvrij gebied’ was.
B&W heeft besloten om dit
verbod van 1992 in te trek
ken, waardoor honden in dit
gebied nu weer zijn toege
staan. Uiteraard moeten de
honden wél aangelijnd zijn!

Seizoenshow sluit
schooljaar af

De traditionele seizoenshow
voor alle groepen van de
Nicolaasschool luidt alweer
het einde van het schooljaar
in. Nog een week en dan
staat de zomervakantie voor
de deur. Deze keer was de
show in combinatie met een
uitgebreide tentoonstelling
met als thema ‘Het ontstaan
van de wereld’, waarbij de

nadruk lag op de diversiteit
van het leven. Alle groepen
hadden aan dit project mee
gedaan. Een geslaagde dag
voor de Nicolaasschool.

Buzzzzzhalte

loopspreekuur vindt plaats
op de EHBO/huisartsenpost
‘De Rotonde’, Strandweg 5a
(te vinden bij de strandaf
gang van strandtent 9 en
10). Het onderzoek wordt
verzorgd door een derma
toloog van dermatologisch
centrum Dermicis.

Bronzen Keurmerk

Er is in de unieke galerie van
BKZ, de BuzzzzHalte aan het
Raadhuisplein, een nieuwe
tentoonstelling met 10 leden
van BKZ. In de maanden juli
en augustus zijn er nieuwe
foto-en schilderwerken, ke
ramiek en bronzen beelden
te bezichtigen die u in va
kantiestemming brengen.
De BuzzzzHalte is geopend
op zaterdag en zondagmid
dag van 12.00 tot 17.00 uur.
De kunstenaars zijn dan aan
wezig en kunnen u alles ver
tellen over hun passie.

Rekreade

Het is aftellen voor de
jeugd want op 31 juli gaat
de Rekreade van start. Vorig
jaar waren armbandjes geïn
troduceerd zodat trouwe be
zoekertjes niet steeds per dag
50 cent hoefden te betalen.
De armbandjes zijn voor € 15
te koop bij Bruna Balkenende
aan de Grote Krocht. Kinderen
met een nieuw armbandje
van Rekreade kunnen ook dit
jaar weer aan alle activitei
ten meedoen. Vanaf begin
volgende week worden alle
posters opgehangen met
daarop het programma. En
natuurlijk staat straks in de
Zandvoortse Courant het uit
gebreide programma.

Veilig zonnen

Op zaterdag 16 juli kunnen
inwoners en bezoekers van
Zandvoort tussen 13.00 en
15.00 uur hun huid laten na
kijken op huidkanker. Het in

Net als drie jaar geleden,
hebben zowel de locaties
Huis in de Duinen, Meer
leven, A.G. Bodaan als de
thuiszorg van ZorgContact
opnieuw bewezen het
Bronzen Keurmerk waard te
zijn. Specifiek positief punt
op alle locaties is de com
pleetheid en kwaliteit van
de cliëntdossiers. Inmiddels
zijn de certificaten van het
Bronzen Keurmerk in het
bijzijn van cliënten en me
dewerkers officieel uitge
reikt. Tevens is per 1 maart
Louise de Berg aangenomen
in de Raad van Bestuur bij
Zorgcontact waaronder
de Bodaan en Huis in de
Duinen onder vallen.

Huwelijksbootje

Kennelijk vinden bezoe
kers de locatie van het
Juttersmu-ZEE-um zo uniek
dat er een verzoek binnen
kwam of het mogelijk was
om een trouwreportage te
mogen maken. Natuurlijk
is het verzoek ingewilligd
en er werd een bijzondere
reportage gemaakt. Of het
bruidspaar uit Amstelveen
elkaar heeft ontmoet in het
Juttersmu-ZEE-um of welke
band men met het gejut
ter heeft, is onbekend. Het
leverde in ieder geval een
leuke fotoreportage op.
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TROPICANA FESTIVAL
ZATERDAG 23 JULI

5 podia in het centrum met diverse salsa bands
› gratis entree ‹ › Zandvoort
aanvang 20.00 uur ‹
©

©

Zandvoort

www.muziekfestivalzandvoort.nl

©

Zandvoort
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Gebiedsverbod voor onruststokers
De laatste weken heeft Zandvoort op het strand en de boulevards weer overlast van groepen jongeren van o.a. Marokkaanse afkomst uit Amsterdam en Haarlem. Er waren

meerdere incidenten waarbij de politie in moest grijpen.
Dat zorgde landelijk voor de nodige publiciteit en dat is nou
net wat de badplaats op dit moment niet kan gebruiken.

Burgemeester Niek Meijer gaat sneller gebiedsverbod opleggen

Burgemeester Niek Meijer
beseft dat als geen ander.
“Incidenten zoals afgelo
pen weken kunnen niet en
mogen niet in ons dorp.
Daarom gaan we als daar
aanleiding toe is meteen

over tot de Costa-aanpak,
waarbij een overmacht aan
agenten ingrijpt en zo nodig
tot identificatie of arrestatie
overgaat. Als nieuwste wa
pen willen we een gebieds
verbod instellen voor onrust

stokers die herhaaldelijk in
de fout gaan. Bij de eerste
keer noteren we hun iden
titeit en als degene daarna
weer wordt aangehouden
wegens wangedrag dan
volgt een gebiedsverbod.”
Dat kan volgens Meijer pas
goed werken als iedereen
aangifte doet: “Dat gebeurt
vaak niet, veelal uit angst.”
Verschillende strandtent
houders hebben daar zo
hun eigen mening over: “We
voelen ons af en toe net een
bokser wiens handen op de
rug zijn gebonden. We willen
wel, maar kunnen niet.”
De burgemeester, die zich op
recht kwaad maakt over het
steeds maar terugkerende
geëtter van de Marokkaanse
jongeren, vindt overigens
wel dat de strandtenthou
ders zelf ook bij kunnen dra
gen aan het terugdringen
van het probleem. “Ze moe

ten meer samenwerken, met
elkaar overleggen hoe ze ge
zamenlijk dit varkentje kun
nen wassen. Dat dit werkt
heeft de samenwerking
tussen de horecaonderne
mers in het centrum aange
toond. Raddraaiers worden
daar meteen aangepakt. Dat
kan ook goed werken op het
strand”, aldus Meijer.
Ondertussen groeit wel de
onvrede. Je proeft rond het
strand dat veel inwoners het
zat zijn. Ze willen dat er de
finitief een einde komt aan
het ergerlijke gedrag van de
reljongeren. Er wordt hier
en daar geroepen om knok
ploegen. “Dan blijven ze wel
weg. Dat zie je in Katwijk en
IJmuiden”, zo beweren ano
nieme bronnen. De burge
meester denkt daar het zijne
van: “Ik zie toch meer in het
nieuwste plan van aanpak,
het gebiedsverbod.”

(advertorial)

Word wakker, starters!

stromers weer de gelegenheid bieden een volgende woning te kopen.

Je zult maar op zoek zijn naar woonruimte. De particuliere huurprijzen rijzen de pan uit. Met de sociale huursector
is het eveneens slecht gesteld. Je moet je tegenwoordig
al bijna bij je geboorte inschrijven bij de corporaties, wil
je niet de rest van je leven noodgedwongen bij je ouders
wonen. En met de aangescherpte regelgeving van de
overheid is kopen al helemaal geen optie meer.

Om dit effect te stimuleren heeft de overheid onlangs
besloten de overdrachtsbelasting tijdelijk te verlagen
van 6% naar 2%. Dit biedt veel kopers weer ruimte om
zich te oriënteren op de huizenmarkt. Daarnaast moeten
we deze aangepaste norm niet zien als een instrument
om financieringen onmogelijk te maken. Het is enkel
een instrument om overkreditering tegen te gaan. De
nieuwe gedragscode wijkt zelfs niet af van de visie welke
Rabobank al jarenlang aanhangt. Consumenten die hun
droomhuis hebben gezien, hebben er vaak alles voor
over deze ook daadwerkelijk te bemachtigen. Vaak zijn
we op zo’n moment verblind door emotie en vergeten
we, dat we na de aanschaf van ons paleis, ook nog graag
op vakantie gaan, leuke dingen doen en ons geen zorgen
willen maken over de rekeningen die eind van de maand
betaald moeten worden. Wensen hebben we allemaal,
maar het doel moet zijn “wonen om te leven” en niet
“leven om te wonen”. En dit is eigenlijk alles waar deze
gedragscode van de overheid om draait.

Of toch wel?
De Nederlandse Vereniging van Banken heeft inderdaad de aangepaste Gedragscode Hypothecaire
Financieringen in het leven geroepen. Deze gedragscode gaat per 1 augustus 2011 van kracht. Doel van deze
Gedragscode: bescherming van de consument tegen te
hoge hypotheekschulden. Geldverstrekkers zijn verplicht
de Gedragscode toe te passen bij het vaststellen van de
maximale hypotheeksom en het maximale aflossingsvrije deel.
Consumenten lezen de berichtgeving en verliezen hierdoor steeds meer vertrouwen in de koopmarkt. Maar
persoonlijk zie ik dit heel anders.
De wereld ziet er namelijk steeds rooskleuriger uit door
de dalende huizenprijzen van de afgelopen jaren. Dat
mooie appartement waar je altijd van hebt gedroomd,
maar net te hoog was gegrepen, komt nu toch in zicht.
Starters hebben tenslotte niet te maken met de nadelige
effecten van dalende prijzen van de koopwoningen. Zij
laten geen koopwoning achter die met verlies verkocht
moet worden. Bovendien kan de woningmarkt juist door
deze startersgroep een opstuwend effect krijgen en door-

Bent u ook nieuwsgierig naar uw mogelijkheden
op de woningmarkt? Maak snel een afspraak
met een van onze gecertificeerde adviseurs
op nummer 023-5120512. U kunt dagelijks
bij ons terecht van 8.00 tot 21.00 uur.

Door Ciska Mostert, Financieel adviseur bij
Rabobank Haarlem en Omstreken

Medi-Rent

door Erna Meijer

Medi-Rent is in 2005 opgericht door Lars Carree en Chris
Mes. Beiden waren en zijn beroepsmatig werkzaam in de
gezondheidszorg en werden destijds regelmatig gevraagd
om bij evenementen als hulpverlener aanwezig te zijn. Dat
liep enigszins uit de hand en vandaar dat zij besloten het
ook zakelijk te gaan aanpakken.
Inmiddels kunnen zij een
breed spectrum aan dien
sten aanbieden, mede door
een 30-tal medewerkers met
diverse capaciteiten, kwa
liteiten en differentiaties.
Carree (28): “Onze kracht is
dat al onze medewerkers ac
tief zijn in het beroepsveld
en daardoor meegaan in en
op de hoogte blijven van de
nieuwste ontwikkelingen en
onderzoeken in de gezond
heidszorg. Zo werk ik in het
Spaarne Ziekenhuis als ver
pleegkundige op de spoedei
sende hulp en is Chris bij de
ambulancedienst.”
Medi-Rent biedt onder meer
een scala aan opleidingen:
voor BHV’ers (Bedrijfs Hulp
verleners) zijn er cursussen
op het gebied van reanima
tie bij volwassenen en kin
deren, het gebruik van de
AED (Automatische Externe
Defibrillator) en bedrijfshulp
verlening. Ook professionele
hulpverleners zoals artsen,
verpleegkundigen of fysio
therapeuten kunnen voor
de noodzakelijke bijscholing
bij Medi-Rent terecht. Dat
kan variëren van een cursus
wondverzorging, infuusprik
ken, intuberen, het verzorgen
van een stoma, blaas- en
maagspoelingen tot zwach
teltechnieken. Carree: “Onze
docenten zijn didactisch en
pedagogisch geschoold en
verzorgen de opleidingen
door het hele land. MediRent is onder meer aangeslo
ten bij een aantal beroepsor
ganisaties.”

Een andere belangrijk as
pect van Medi-Rent is het
leveren van hulpverleners bij
evenementen. Dat kunnen
EHBO’ers, 'first responders',
verpleegkundigen of artsen
zijn. Dat is vaak afhankelijk van
de gemeentelijke vergunning
waarin de veiligheidseisen
worden genoemd. Bijzonder
is tevens het Medical Bike
Team, dat niet alleen op ver
zoek van organisaties maar
ook door politie en gemeente
ingezet kan worden bij druk
bezochte evenementen, wan
del- of fietsevenementen of in
binnensteden. De verstand
houding met de Zandvoortse
vrijwilligersorganisaties, zoals
het Rode Kruis en de reddings
brigade, is zeer goed. In prin
cipe gaat men niet in ons dorp
aan het werk, tenzij duidelijk
is dat deze organisaties geen
menskracht bij een evene
ment kunnen leveren.
Een ander onderdeel vormt
tenslotte de verhuur van ap
paraten en medische mate
rialen. Hierbij moet gedacht
worden aan een AED (koop
is vanzelfsprekend ook mo
gelijk), een traumarugzak,
spoedkoffers, nekkragen, mo
nitoren. Maar ook de medical
bikes, reanimatiepoppen, be
amers en andere trainingsma
terialen. Kortom, Medi-Rent
is een zeer gespecialiseerd
bedrijf op het terrein van de
gezondheid.
Medi-Rent is bereikbaar via
tel. 06-50221383 of op
www.medi-rent.nl.
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waterstanden

Succes!
Het bestuur van de Zandvoortse Golfclub
Sonderland wenst haar leden veel
succes toe tijdens de Zandvoort Open
van 18 juli op de Kennemer Golfclub!
Wilt u volgend jaar een grotere kans
maken op de titel van Zandvoorts beste
golfspeler/golfspeelster, wordt dan lid van
Sonderland voor slechts 55 euro per jaar.
Kijk voor meer informatie op:

Ik wil iedereen hartelijk bedanken
voor alle brieven, kaarten, e-mail,
bloemen en kado’s op mijn
afscheidsfeest.
Uw aanwezigheid en steun heeft
mij enorm goed gedaan.

Bernard Limat
Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe
kapsalon, stuur dan een e-mail naar
bernardcoiffures@hotmail.com

www.sonderland.nl
Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Buitenschoolse opvang De Boomhut

APK KEURING

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

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
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865
www.pluspuntzandvoort.nl

Met ingang van 1-7-2011
heb ik, Elco Zwart, na 28 jaar
mijn praktijk binnen de
Maatschap de Boer en Zwart
in Zandvoort beëindigd.

Wordt vanaf heden:

Vrijdag 15 juli a.s. wordt een
afscheidsreceptie gegeven
van 17.00 uur tot 19.00 uur
bij Strandpaviljoen Jeroen.
U bent van harte welkom
om mij persoonlijk gedag te zeggen
of de hand te schudden.

Swaluestraat 33
2042 KA Zandvoort
023 5712572
www.fysioprins.nl
info@fysioprins.nl
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Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

U kunt Strandpaviljoen Jeroen (nr.20)
vinden aan de Boulevard Barnaart
(tussen Bouwes Palace en Strandhotel Zandvoort).

Elco Zwart.

www.clubnautique.nl
Gehele jaar geopend!
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Nieuw bij
Dagverse Sushi
met tonijn,
zalm & California roll

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag
Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

www.xl-zandvoort.nl

Actie vanaf
14 juli t/m
zondag 17 juli:


Pompoenkorn 400 gr € 1,35



4 croissants € 3,25
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl
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DJ Raymundo viert 20-jarig jubileum
Raymundo, onze beroemde Zandvoortse DJ die zowel in

binnen- als buitenland heel succesvol is, viert komende

zondag bij Mango’s, tijdens Zandvoort Alive, zijn 20-jarig
jubileum. Er is een speciaal programma samengesteld door
de jubilaris, die zelf drie uur draait met een ‘herinnert-u
zich-deze nog’ houseshow.

DJ Raymundo nodigt iedereen uit

Als kind al was hij bezig met
muziek. Dat kwam zeker door
zijn vader, die een voorkeur
had voor elektronische mu
ziek. Op zijn twaalfde zat
Raymond, zoals hij door zijn
ouders was genoemd, achter
de knoppen van een piraten
station in Zandvoort, dat la
ter een legale status kreeg als
ZFM. Raymundo was vijftien
jaar toen hij in discotheek iT,
destijds een Amsterdamse
topdancing, mocht komen
draaien van DJ Marcello, een
van de grondleggers van de
hedendaagse dancescene.
“Een geweldige kans die
het begin van mijn carrière
inluidde.” Raymundo heeft
ook lange tijd in Zandvoort
gedraaid in de discotheek
bij de Yanks, wat toen nog
Club Chateau heette en ge
rund werd door Jeroen van
der Boom. “Was een heel
leuke tijd. In die periode had
Zandvoort als uitgaansplaats
nog allure. Daar is, vind ik, he
laas niks meer van over.”

Stroomversnelling

De carrière van Raymundo, in

middels 34 jaar, zit op dit mo
ment in een stroomversnel
ling. Hij is al zes jaar de grote
man van dancepaleis Escape
op het Rembrandtplein in
Amsterdam. Behalve draai
en zorgt hij daar ook voor
de programmering. “Heel
leuk om te doen. Ik kan er
m’n muzikale ei in kwijt en
bovendien kan ik zo jonge
talenten de kans geven
aan het DJ-vak te ruiken.”
Daarnaast produceert hij de
laatste twee jaar veel zelf, in
zijn eigen studio bij zijn huis
in Zandvoort. Begin dit jaar
had hij een grote hit met
zijn single ‘Change’, die zelfs
door Tiësto wordt gedraaid.
En er staan nog een paar ge
weldige nummers op stapel,
waaronder een remix van
Yéke, Yéke van Mory Kanté.
“Dat wordt een echte zomer
hit, die ik zeker zal draaien bij
Mango’s”, meldt Raymundo,
die voor zijn jubileumavond
een mix van hits uit de jaren
tachtig en negentig en zijn
nieuwste eigen nummers
heeft gemaakt. Dat men
vertrouwen in Raymundo’s

werk heeft, bewijst het pla
tencontract dat hij onlangs
heeft afgesloten. “Dat geeft
me de kans nog meer van
mezelf te kunnen laten zien”.

Wereldtopper

Raymundo is een echte top
per geworden. Hij wordt nu
gevraagd bij de beste clubs
in de wereld, van New York
en Miami tot Indonesië en
Kroatië. En laatst nog op
de Bahama’s voor Tommy
Hilfiger. “Ik kan wel zeggen
dat ik het heb gemaakt in
mijn vak.” Natuurlijk levert
het leuk geld op, al verdient
hij geen twee ton voor twee
uurtjes draaien, wat de hele
grote jongens soms krijgen.
“Vooral Amerika trekt nu de
portemonnee. Daar hebben
ze zelf geen grote DJ’s en dus
halen ze ze uit Europa. Wie
weet waar dat voor mij nog
toe leidt?”
Dat Raymundo in zijn eigen
Zandvoort razend populair
is, blijkt wel tijdens het in
terview op het zonovergo
ten terras van café Neuf. Er
kan niemand voorbijkomen
of hij wordt herkend en be
groet. Maar wat wil je ook. Hij
is inmiddels uitgegroeid tot
de succesvolste Zandvoorter
van dit moment. Hij woont
er helemaal naar zijn zin met
zijn vriendin. “Die komt ook
uit Zandvoort. Stom toeval,
want overal ter wereld loop
ik leuke meiden tegen het
lijf en laat die ene op wie ik
viel, nou net uit mijn eigen
Zandvoort komen.” Bij het af
scheid op het terras zegt de
vrolijk ogende muziekmaker:
“Eigenlijk verdien ik wel een
tegel in de Walk of Fame - als
ze terugkomen tenminste.”
Als geintje bedoeld, maar,
heren en dames die over de
tegels gaan, zeker de moeite
van het overwegen waard!

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Druk zomerfeest bij Nieuw Unicum
Zaterdag jongstleden werd op De Brinck van Nieuw Unicum een gezellig zomerfeest gehouden met een keur

aan activiteiten. Zo stonden er binnen en buiten diverse
marktkramen, waar allerhande leuke en gevarieerde cadeauartikelen te koop waren.

Gezellige markt op De Brinck

Opvallend was de kraam van
de door vrijwilligers in stand
gehouden huisbrouwerij
Klein Duimpje uit Hillegom,
waar zeer speciale bieren zo
als Tulpenbok en Sinterklaas
bier verkrijgbaar zijn. U kunt
zelfs voor een evenement een
biertje met een eigen etiket
bestellen. Een dixielandorkest
zorgde voor een extra feeste
lijke stemming.

Om 14.00 uur begon een vei
ling van overtollige horeca
goederen. Er was vooraf druk
geflyerd in het dorp en dat re
sulteerde in de aanwezigheid
van een aantal strandpachters
en andere horeca-eigenaren.
Na een wat trage start werd
voor € 2.500 aan goederen
verkocht. Dat bedrag kwam
in zijn geheel ten goede aan
de Stichting Vrienden van

Nieuw Unicum. De reden van
de veiling en dus de verkoop
van horeca- en keukenbeno
digdheden ligt in het feit dat
de komende tijd vervangende
nieuwbouw zal plaatsvinden,
waardoor de bekende bar
functie op De Brinck, die be
slist wel gehandhaafd wordt,
afgebouwd zal worden. De
horecavoorziening zal vol
gens een nieuw concept ge
realiseerd gaan worden. Zo
komt er een betere samen
hang tussen de keuken en de
winkel, die dan zeven dagen
per week geopend zal zijn.
Op De Brinck zelf zullen meer
workshops voor artsen en an
dere hulpverleners georgani
seerd gaan worden. Het uit
gangspunt blijft voor Nieuw
Unicum de leefomstandig
heden voor de cliënten zo
optimaal mogelijk te houden.
Samenwerking met de Vrije
Universiteit in Amsterdam, de
Multiple Sclerose Stichting en
in Zandvoort Pluspunt is hier
bij van groot belang.

Leerlingen Mariaschool hebben kunsttalent
De afgelopen twee weken werkten de leerlingen van de
Mariaschool van de boven- en onderbouw aan een groot

kunstproject. De aftrap was op donderdag 23 juni. Op die
dag kwamen verschillende ouders, opa’s en oma’s van

de kinderen workshops geven in de klassen. Zo werd er
gebreid, geboetseerd, geschilderd, werden er mozaïeken
gemaakt en er was een zelfs een workshop vioolbouw.

Hoe maak je nou een kunstobject van Gaudi uit klei?

door Nel Kerkman

De daarop volgende weken
ging iedere groep binnen
een eigen thema werken.
De uitdaging was groot en
alle kunststromingen, van
Rembrandt van Rijn, Van
Gogh, Matisse, Mesdag,

Cobra, Da Vinci tot aan Gaudi
aan toe kwamen aan bod. Op
donderdag 7 juli werd de pro
jectperiode afgesloten met
een kijkavond op school. Alle
familieleden van de leerlin
gen waren uitgenodigd om in
ieder lokaal de kunstwerken
te komen bewonderen. Het

was een drukte van belang
en iedereen was enthousi
ast. Van groot tot klein, ie
dereen had zijn uiterste best
gedaan, en er waren prach
tige kunstwerken gemaakt.
Een uitschieter was beslist
het Panorama Mesdag. Op
lange panelen waren de
Zandvoortse strandpaviljoens
geschilderd. Daarvoor gingen
de kinderen eerst naar het
strand en maakten foto’s die
ze later weer naschilderden.
Een andere groep bezocht het
Cobra museum om de stijl te
proeven van deze groep kun
stenaars.
Als sluitstuk waren er op dins
dag 12 en woensdag 13 juli nog
muziek- en theatervoorstellin
gen van de groepen 3 tot en
met 8. In deze voorstellingen
werd kinderliteratuur gecom
bineerd met theater en klas
sieke muziek. Al met al een
zeer breed opgezet kunstpro
ject, waar kinderen en team
met een goed en trots gevoel
op terug kunnen kijken.
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Krant niet ontvangen?

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

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

Bloemen…..
natuurlijk mooi!

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Specialist voor al uw bloemwerken.

De meest creatieve
ondernemer van 2010 / 2011

Aanbieding

voor vrijdag en zaterdag:

Laatste ronde!
Aspergesoep
uit de keuken van Fleur
1 liter à € 4,95
Haltestraat 38, tel. 571 50 00

• Heerlijke moorkop nu: € 1,65
• Pakje sprits krakelingen afgemaakt
met een vleugje kaneel 5 stuks nu: € 3,25
Uiteraard vers uit eigen bakkerij
direzione:
Alfredo Caramante

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf

Strandpaviljoen
Thalassa 18
sinds 1959

Toko Bintang Spare Rib's to go
American BBQ
style
Indonesian sate
style
Chinees babi pangang style
afhalen of bezorgen
Toko Bintang
Tel.: 023-5712800
Haltestraat 34 Zandvoort
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€ 14,50

De dikke zomerschol,
ze zijn er weer!
Op de graat of gefileerd
die eet je bij Thalassa!
Voor reserveren: 023-5715660

Vers aan zee!!!
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Kunstfestijn trekt veel publiek
De vierde editie van het Kunstfestijn, een talentenjacht voor

Sporen uit het verleden
Art Nouveau/Jugendstil raam

door Nel Kerkman

Deze week geen Zandvoortse afbeelding

jongeren tot 21 jaar, trok afgelopen zondag op het Kerkplein

veel publiek. Ondanks dat er op het laatste moment nog een
aantal afzeggingen waren kon organisator Roy van Buuringen terugkijken op een gezellig en talentenrijk evenement
dat op het pittoreske plein uitstekend uit de verf kwam.

van een glas-in-loodraam maar een zeer

fraai raam uitgevoerd in Art Nouveau/Jugendstil dat stamt uit 1904. De afmeting
van het mooie raam is 110 cm x 60 cm.

Glazenier Marc Valk meldde dat hij een heel
mooi glas-in-loodraam heeft dat uit één van de afge
broken huizen, die in de jaren rond 1900 vooraan in
de Haarlemmerstraat stonden. Op verzoek stuurde
Martin Kiefer, archivaris van het Genootschap Oud
Zandvoort, een foto van het huis ‘Kastanjehof’, waar
mogelijk het glas-in-loodraam in heeft gezeten. Het
raam staat tentoongesteld bij autobedrijf Zandvoort,
Kamerlingh Onnesstraat 23 in Nieuw Noord. Voor
meer informatie over het raam kunt u terecht bij
glasstudio Valk, Wateringweg 2, Haarlem (Waarderpolder).

Alle deelnemers bij elkaar

Door de afzeggingen waren
er ‘slechts’ vijf acts over van
zeer diverse kunst. Uiteraard
dans en zang maar ook een
stand-up cabaretière was
aanwezig. Onder de deelne
mers, allen niet ouder dan
15 jaar, was ook het 11 jarige
Zandvoortse talent Leah Bos,
dat de tweede plaats behaal
de met liedjes uit ‘Kinderen
voor kinderen’. Eerste werd
de 13-jarige zangeres Brittany
Sanders uit Wormerveer en
de derde plaats was wegge
legd voor de cabaretière Kim
Jansen uit Utrecht.

Groot viooltalent bij Classic Concerts
Komende zondag zal een van de grootste viooltalenten van

Nederland op de bühne van de Protestantse kerk staan.
In het kader van de Kerkpleinconcerten van de stichting

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

Nieuwe documentaire Thys Ockersen
Zandvoorter en cineast Thys Ockersen is zojuist teruggekeerd uit Cincinnati, Ohio (VS)

waar hij camera en regie heeft gedaan voor een documentaire over deze stad. Ockersen
was uitgenodigd door Harriet Matthey, een actrice uit Hollywood die hij al meer dan dertig jaar kent en die nu in Cincinnati woont.

Classic Concerts brengt Joep van Beijnum, samen met zijn
huidige leermeester Jeroen de Groot en pianotalent Bernd

Brackman, een aantal schitterende werken van onder andere Ludwig van Beethoven en Camille Saint-Saëns.
Zandvoort maakte kennis
met Van Beijnum (’97) tij
dens het schitterende jubile
umconcert van de stichting

Classic Conc erts toen hij
samen met de grote Emmy
Verheij het dubbelconcert
van Bach op virtuoze wijze

ten gehore bracht. Ook heeft
hij al een optreden in de
Hermitage in Ams terd am,
samen met Jan Gruithuyzen,
dat bijgewoond werd door
prins Willem-Alexander, op
zijn conduite staat staan. In
de nationale finale van het
Prinses Christina Concours
werd hij tweede. Het concert
begint om 15.00 uur en de
kerk gaat om 14.30 uur open.
De entree bedraagt € 5.

Zoekplaatje

door Cor Draijer

bld05800
Thys Ockersen aan het werk in Cincinnati

Matthey was nogal gechar
meerd van de documentaires
die Ockersen de laatste jaren
heeft gemaakt, ‘De herrijze
nis van Het Jonge Schaap’
(over een houtzaagmolen
die op de Zaanse Schans is
gebouwd) en ‘Zandvoort,
zon en zee’.
De film, die als werktitel

‘Summer in Cincinnati’
heeft, bevat onder andere
opnamen van de jaarlijkse
Independence Day parade
op 4 juli, een roeifestijn met
honderden kano’s op de
Ohiorivier, een bongospe
ler die lesgeeft, een inter
view met ex-burgemeester
Roxanne Qualls, een echt
paar dat uit hun huis is

gezet en onder een brug
woont en veel interviews
met mensen uit Cincinnati
die een beeld geven van
het politieke klimaat van
deze stad. Ockersen heeft
in het verleden veel films
in Amerika gemaakt, maar
altijd geproduceerd vanuit
Nederland. Dit was zijn eer
ste Amerikaanse opdracht.

Afgelopen weekeinde sprak ik Ton Drommel via de telefoon. Die gaf aan dat de twee
suggesties voor het vorige zoekplaatje onjuist waren. Ton gaf aan dat de man op de foto
Jacob Koper (Jaap Sok) was op het binnenplaatsje van het oude Mannen en Vrouwenhuis
wat tegenover het huidige café Het Wapen van Zandvoort stond. Jacob Koper staat voor
de waterput waar het regenwater in terecht kwam en de hokken rechts zijn konijnenhokken. Waarbij dat zoekplaatje dan definitief is opgelost.
De foto van deze week is een foto van de Strandpolitie (zie ook elders in deze krant).
We zouden graag willen weten wie de personen op deze foto zijn. Reactie kunt u kwijt
per mail op zoekplaatje@oudzandvoort.nl of bij Cor Draijer op 06-3614 9717 (graag pas
bellen na 19.00 uur)
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand juli voor Pashouders:

Ierse Sukade lappen
Heel kilo € 9,95

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

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Lekkere maaltijd met Franse kaas

Verzorging en vrije tijd:

Chèvre van het huis
pure geit met mooi wit
schimmellaagje
Nu 100 gram voor maar € 1,39

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

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:

Wist u al dat wij de
nieuwe zomercollecties
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Medina Woninginrichters

Aanbieding: Lamelparket eiken rustiek in de kleuren
naturel en wit van € 34,95 nu € 29,95 per m²
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

PERSONAL TRAINING Body & Mind

1e maand
10% korting

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

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

ZandvoortPas houders 10% korting

SUMMER SALE
20% 30% 50%

Walk of Fame

voor de mooiste herenshirts
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
korrel plaatsen.
nd
Za
n
ee
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Reken zelf uw voordeel
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g!
Met uw nieuwe Zandvo
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Het is altijd feest als de burgemeester is geweest!
Deze tekst stond op een tegeltje dat één van de 41 kinderen, die meededen aan een wed-

strijd die de gemeente Zandvoort had uitgeschreven, er speciaal voor maakte. Begin van

het jaar waren alle burgemeesters van Nederland uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de
opening van de nieuwe Eftelingattractie ‘Ravelijn’. Voor hun aanwezigheid ontving iedere

burgemeester 100 toegangskaarten die zij weer mochten uitdelen. Verleden week don-

derdag was het zover en waren de kinderen uitgenodigd op het raadhuis om hun prijs in
ontvangst te nemen.

Tekst en foto Nel Kerkman

Het thema van de wed
strijd was: ‘Wat zou jij doen
als jij burgemeester was
van Zandvoort?’ en dat was
niet aan dovemansoren ge
vraagd. De meest fantasti
sche ideeën waren verwerkt

in kunstobjecten, gedichten,
tekeningen, maquettes van
speeltuinen en de waterto
ren. Zelfs op een DVD sprak
een prinsesje haar wens
uit aan haar onderdanen.
Burgemeester Niek Meijer
was zeer nieuwsgierig naar
het verhaal achter het kunst

werk en kreeg, zoals ver
wacht, eerlijk antwoord op
al zijn vragen.

Geweldige ideeën

Opmerkelijk was het dat
veel kinderen de watertoren
wilden opknappen. Er waren
onder andere twee maquet

tes met plannen voor de
watertoren. Zo wilde Yente
een klimmuur en Eva vond
een glijbaan langs de wa
tertoren wel een goed idee.
Ook een speeltuin met al
lerlei leuke toestellen stond
op het verlanglijstje van een
gezamenlijk project. En als
Florijn burgemeester zou
worden dan maakte hij de
speeltuin rolstoeltoeganke
lijk. Met zijn knap gemaakte
robot zou Jort helpen om de
gemeente nog schoner te
maken. Na alles bewonderd
te hebben en nadat alle
vragen beantwoord waren,

nodigde Meijer de kinderen
uit om de twee gewonnen
kaartjes voor de Efteling die
ze allemaal kregen, op te ha
len. Daarna was er een fris

De burgemeester reikte de Eftelingkaartjes uit

Strandvoort De Zandvoortse strandpaviljoens

door Joop van Nes jr.

Adam & Eva (-1)

Paal 69 (-3)

Beachclub Take Five (5)

Het allereerste strandpaviljoen dat men tegenkomt op

Al ruim 30 jaar is ‘Paal 69’ een verwijzing naar de hecto-

scher zwaait hier al circa 27 jaar de scepter en dat tot

staat. Paal 69 is zo langzamerhand een begrip op het

Het eerste jaarrondpaviljoen van Zandvoort is Take
Five aan de boulevard Paulus Loot. Vanaf het begin
heeft de exploitatie voor een aardverschuiving op het
Zandvoortse strand gezorgd. Een trendy strandclub
met oog voor detail en een uitgebreide lunch- en dinerkaart, beide met zeer inventieve gerechten!

het naturistenstrand is Adam & Eva. Eigenaar Wim Fi-

meterpaal die voor het paviljoen op het naturistenstrand

volle tevredenheid van zijn vele vaste gasten.

Zandvoortse strand. Bekend als een gezellig restaurant

Adam & Eva kenmerkt zich door de serene rust die er
heerst. Niet dat Fischer geen muziek laat horen maar al
les is in harmonie met de natuur waar men zich uiteraard
in bevindt. “Ik heb dus voor muziek gekozen die min of
meer in de natuur is ontstaan: de zachte lounge-muziek”,
verduidelijkt hij.
Het paviljoen is op zich niet heel groot maar wel vreselijk
gezellig ingericht met volop kleur en oog voor detail. “Dit is
nu wat ik noem ‘lay back and relax’”, zegt Fischer met een
twinkeling in de ogen. En daarbij is de ‘geklede’ gast even
welkom als de ‘gevorderde’ of de beginnende naturist.
De kaart van Adam & Eva is internationaal hoewel er een
voorkeur is voor de Mexicaanse tortilla’s. Ook zijn de ge
rechten die buiten de kaart om geserveerd worden erg
in trek. Adam & Eva is zeer geschikt voor kleinschalige
feesten. Echter u kunt er alleen buiten het seizoen om
een besloten feest dan wel barbecue organiseren, met of
zonder extra partytent.
Adam & Eva, zuidstrand 1, tel. 5714403.
Web: www.strandpaviljoenadameneva.nl
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drankje om de kelen te sme
ren. “Want dat hoort erbij als
je burgemeester voor een
dag bent geweest”, grapte
Meijer lachend.

met een gemoedelijke sfeer en een hartelijke ontvangst.
Het eten is net als de omgeving: puur en verrassend. Van
vegetarisch tot een heerlijk stukje vlees of vis, voor ieder
wat wils. Eigenaren Mirjam en Patrick, die het paviljoen voor
het vierde jaar exploiteren, willen zich naar hun gasten pro
fileren met duurzame, verantwoorde en liefst biologische
producten. “Wie hier komt, wil hier zijn”, is een gevleugelde
uitspraak van Patrick.
De eigenaren werken nu heel hard om een zogenaamd
Green Key ecolabel te verdienen. Dat staat garant voor de
inzet van de ondernemer om méér aan het milieu te doen
dan de wet- en regelgeving verlangt.
“Duurzaam eten betekent duurzaam koken én duurzaam
kopen. Liever producten van eigen bodem dan ingevlogen
ingrediënten. Het transport hiervan kost veel minder energie
en is dus duurzamer. Of het nu gaat om een (h)eerlijk stukje
scharrelvlees, verantwoorde vis of verse groenten en fruit.
Ieder seizoen biedt zijn eigen duurzame producten”, zegt
Patrick die in de keuken zijn weg weet te vinden.
Paal 69, zuidstrand 3, tel. 5718231. Web: www.paal69.nl

Beachclub Take Five beschikt over 3 aparte zalen, een vide
met een weids uitzicht over de Noordzee en een heerlijk
groot terras dat voor het grootste gedeelte overdekt kan
worden. Hierdoor ontstaat een perfecte ambiance en is het
zeer geschikt voor vele doeleinden: een huwelijksceremonie
met uitzicht over zee, een groot feest (tot circa 500 perso
nen) met een heerlijk buffet of barbecue of een romantisch
diner voor twee bij een mooie zonsondergang. Ook voor
vergaderingen is Beachclub Take Five een zeer geschikte en
volledig geoutilleerde plek.
De lunchkaart kent gerechten die geïnspireerd zijn door de
grote Zuid-Europese keukens. Maar uiteraard ontbreken ook
‘Hollandse’ gerechten als de Van Dobben kroket en de uit
smijter niet. Zo ook bij de dinerkaart waar direct een groot
aantal visgerechten opvallen tussen de ruime keuze aan
vleesgerechten. Kortom: Beachclub Take Five is een kwalita
tief uitstekende beachclub die voor iedereen toegankelijk is.
Beachclub Take Five, paviljoen 5, tel. 5716119.
Web: www.tfaz.nl

DE HOBBYCLUB
“Mijn hobby is iets uit de hand gelopen”
Zeg tegen dorpsgenoot Rob Petersen “Zandvoorts Circuit” kist met het stoffelijke over lectie en kennis van Rob over
en zijn ogen gaan glimmen. Ook dit keer ben ik te gast bij schot door Rob Slotemaker, het Zandvoortse circuit goed
op het dak van de Alfa van van pas. Vanaf de start van
iemand met een uit de hand gelopen verzameling. Rob behet Racing Team Slotemaker het straatcircuit in 1939 tot
waart vanaf zijn jeugd alles wat met het Zandvoortse cir- (waar Loos zoveel successen op heden weet Rob alle ins
cuit, en meer, te maken heeft. Eigenlijk kan hij de archivaris mee boekte), naar zijn laatste en outs. Want wist u bijvoor
van het circuit genoemd worden, want hij heeft een gigan- rustplaats op de Algemene beeld dat vlak na de oorlog
begraafplaats van Zandvoort in 1946 en 1947 er 2 motor
tisch fotoarchief.
werd gereden. Van de familie races op het oude stratencir
van Wim Loos heeft Rob het cuit zijn verreden? Veel foto’s
archief van zijn jeugdheld van Rob met de oude race
in beheer gekregen. Veel la wagens en de oude baan uit
ter was Rob als baanwaar 1939 zijn te bezichtigen via
nemer langs de racebaan www.circuitso fthepast.nl.
te vinden en in die functie Ook de route van het straten
was hij indirect betrokken circuit is op deze website te
bij het dodelijk ongeluk van volgen en als je bedenkt dat
Rob Slotemaker in 1979. Hij het toen doodnormaal was
was daar erg ontdaan over om met racewagens langs
en heeft zelfs een fotograaf huizen van Oud Noord te rij
die een foto van het ongeluk den… Ongelofelijk, dat zou
wilde maken met een bezem nu onmogelijk zijn!
zijn fototoestel uit zijn han
den geslagen. Wat resulteer Bekend commentator
Rob Petersen interviewt Duncan Huisman tijdens de Masters in 2010
de in een korte schorsing.
Sinds 1985 tot heden verslaat
Als klein jochie woonde Rob even naar een oefenwed
Rob Petersen alle racewed
met zijn ouders heel dicht strijd kijken. Aan de kant van Hobby
strijden met collega’s, uit
bij de slipschool van Rob de baan stond een raceauto We komen nog even terug binnen- en buitenland, vanaf
Slotemaker, die vroeger te met pech en Rob mocht van op zijn unieke verzameling. de wedstrijdtoren van Circuit
vinden was aan het einde de coureur even in de auto
van de Jac. P. Thijsseweg. zitten. Natuurlijk een gewel
Zoals het toen eigenlijk met dige belevenis, vooral toen
meerdere Zandvoortse jon later bleek dat de coureur de
gens is gegaan, was Rob vaak beroemde Stirling Moss was!
te vinden bij de slipschool
en hij raakte het circuitvirus Jaren later
niet meer kwijt. De beveili Het ongeluk van de 21-ja
ging van de circuitbaan was rige Zandvoortse coureur
destijds niet zo streng als Wim Loos, die bij lichte
tegenwoordig en iedereen mist in de 24-uursrace van
wist wel een plekje om vanaf Francorchamps in 1967
een duin het racegebeuren van de baan reed en veron
te bekijken. Samen met zijn gelukte, heeft veel indruk
In de beginperiode had het circuit nog geen vangrails
vader, die bij de Zandvoortse op Petersen gemaakt. Als
politie werkte, ging de 5-ja 12-jarige was hij bij de be Via ruilbeurzen weet hij Park Zandvoort. En zolang er
rige Rob in de namiddag nog grafenis aanwezig toen de zijn collectie uit te breiden een circuit in Zandvoort is,
en met hulp van zijn eigen blijft Rob met hart en ziel aan
netwerk komt hij ook achter de Zandvoortse autosport
unieke objecten. Zo heeft hij verbonden. Ongeveer 5 jaar
een Australische dame kun geleden is hij als commenta
nen helpen die in Nederland tor bij Eurosport gestopt wat
een Bugatti uit 1938 had ge hij 13 jaar met veel plezier
kocht. Ze kwam in contact heeft gedaan. Aan de race
met Rob en hij kon haar liefhebbers geeft Petersen
verblijden met twee foto’s nog een tip: op Facebook is
van haar auto die gemaakt de Rob Slotemaker Memorial
waren tijdens races in 1949. te vinden met veel informa
Bij de tentoonstelling in het tie en foto’s. Mijn conclusie
Zandvoorts Museum over na ons gezellige gesprek: wat
het 60-jarig bestaan van het een bijzondere dorpsgeno
Wim Loos en Rob Slotemaker in de Alfa’s
circuit, in 2008, kwam de col ten heeft Zandvoort toch!
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Zomer goeddeels
in het slop

In de nacht naar woensdag was het soms al even bar en
boos met veel water, maar vooral in het komende week-

end lijkt de zomer verder in het slop te geraken. Een actieve depressie komt dan zo goed als zeker richting noor-

delijke Noordzee en kan mogelijk enige tijd stormachtige
perikelen (windkracht 8) gaan geven op onze Nederlandse westkust.

Afgelopen maandag en
dinsdag waren nog prima
zomerdagen in de Zand
voorts e omgeving met
temperaturen die er beslist
wezen mochten. Dit werd
veroorzaakt door voorlopig
het laatste hogedrukgebied
van deze week. Het was als
het ware een beetje de stilte
voor de storm. Als het punt
je bij paaltje komt, dan zal
het in de prakrijk niet zo’n
vaart lopen met die storm
en blijft er een krachtige tot
harde wind over.
Een actieve depressie, die
dinsdag opstoomde vanuit
een nogal ongebruikelijke
richting (uit het zuiden),
gaf vooral richting woens
dag en waarschijnlijk ook
donderdag nog (veel) regen
en er waait later op de dag
een stevige en kille noord
westenwind bij 15-16 gra
den. Sommige weermodel
len gaven tot 60 millimeter
regen af voor de randstad.
Dat is pardoes de gehele
maandhoeveelheid voor
juli! Volgende week in deze
rubriek een kort overzicht
van de waterstanden.
Op de vrijdag blijft het voor
de verandering droog alvo
rens in het weekend dus
Do.

die venijnige raddraaier
langszij komt met opnieuw
(veel) regen en vooral flink
wat wind. Het lijkt er een
beetje op alsof het niet
meer goed zou kunnen
komen met deze toch al
niet opperbeste zomer.
Voorlopig is dat ook zo,
maar in het tijdpad 25-30
juli zijn er toch wat aanwij
zingen dat er (iets) stabie
ler weer in aantocht is.
Dat sluit ook aan bij de
ka l e n d e r k l i m at o l o g i e .
Vaak zie je dat na een te
genvallend verloop van de
julimaand het tegen au
gustus wat, of zelfs flink
beter wordt. Zelfs in de
belabberdste zomer van
de laatste drie decennia
(1980) was dat het geval.
Aan de andere kant is er
een duidelijk verband tus
sen juli en augustus en dat
geldt dan met name voor
situaties met mooi weer.
Een warme en droge juli
wordt meestal gevolgd
door een soortgelijke au
gustusmaand.
Meer weerinfo is er op de
weerprimeurlijn
(0900-1234554)
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
Max

17

20

18

17

Min

13

13

13

13

Zon

10%

70%

50%

40%

Neerslag

90%

15%

90%

90%

Wind

nw. 5

wzw. 4

zzw. 6

wzw. 6
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ZANDKORRELS

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:
Peuters in Beweging vanaf 2 jaar.
Woensdag 9:30 - 10:30		 5 oktober – 14 december

Kinderworkshop Taarten versieren, vanaf 8 jaar.
Vrijdag 12:30 – 15:30

21 oktober (Herfstvakantie)

Vrijdag15:30 – 17:00 uur

23 september – 16 december

Timmercursus vanaf 8 jaar

Volwassenen bewegen:
Struinen in de Duinen.
beleef de duinen terwijl we samen wandelen.

Woensdag 10:00 – 11:30

14 september – 12 oktober

Donderdag 20:00 – 22:00

29 september- 22 december

Dinsdag 20:00 – 21:30

13 september – 29 november

Vrijdag 11:00 – 12:00

16 september – 16 december

Donderdag 14:30 -15:30

22 september – 15 december

Improvisatie toneel, Theatersport
YogActief

Hatha Yoga

Houding en Conditie op muziek 55 plus

Creatief:
Taarten versieren, een workshop
Zaterdag 12:30 – 15:30
Woensdag 19:00 – 22:00

Kunstgeschiedenis,

8 oktober
12 oktober

van impressionisme naar Van Gogh.

Donderdag 10:00 – 12:00

27 oktober – 3 november

Dinsdag 20:00 – 22:00

4 oktober – 29 november

Dinsdag 9:30 – 12:00

20 september – 13 december

Dinsdag 13:00 – 15:30

20 september – 13 december

Schilderen vanuit de kleurologie
Aquarelleren
Open Atelier

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of Donderdag 19:30 – 22:00
12 september – 5 december
15 september – 8 december

Glas in Lood

Woensdag 19:30 – 22:00

26 oktober – 14 december

Klussen met Fred in en om het huis,
speciaal voor senioren (ook vrouwen).

Vrijdag 13:30 – 15:00

23 september – 16 december.

Talen:
Engels
Donderdag13:00 – 14:30

22 september – 15 december

Woensdag20:30 - 22:00

21 september – 14 december

Woensdag19:00 – 20:30

21 september – 14 december

Donderdag 10:30 – 12:00

22 september – 15 december

Spaans, Beginners

Spaans III, een vervolg op Spaans II
Nederlands

Computer:
Office 2007 voor ZZPers
Maandag 20:00 – 22:00

24 oktober – 28 november

Woensdag 20:00 – 22:00

26 oktober – 30 november

Donderdag 20:00 – 22:00

27 oktober – 1 december

Website bouwen en onderhouden
Digitale Fotobewerking

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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Uw auto kopen of verkopen
via een professional?
www.autoverkoper.nu
sluit de deal voor U !!!
Ook voor reparatie, APK,
onderhoud, schadeherstel
(gratis vervangende auto)
autoverzekering, haal
en brengservice!!,
taxatierapport (gratis)
Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorg
verzekering)
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Pedicure Salon Henny
voor een goede
voetbehandeling.
Komt ook bij u thuis!
Van Speijkstraat 23,
tel. 5734944, 06-50203097
of 06-31931940

Voor een profesionele
en plezierige voetbehande
ling, gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u
naar Pedicure Carla.
Pro-voet lid. 14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................
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
.........................................................
Valk Glasstudio voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Tutti Frutti
2e hands merkkleding
boutiek. Elke zondag
open! Zomeruitverkoop.
C. Slegersstr. 6 in
Zandvoort, tel. 5731712
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666
of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop
is! Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.
........................................................

Hoera! 16 juli
Gerard Kuijper 60 jaar!
Van harte.
Liefs Els en Belle
.........................................................

Last van drukte of
van stress? Neem een
heilzame massage of
ont-spannende yogales!
Het massage & yoga atelier
aan zee is hét adres.
gajegoedvoelen.nl,
tel. 06-22740448
.........................................................

Aangeboden:
kamer 1e etage Met d/t
en keukenblok en wasma
chine. Lengte 12m. Eigen
opgang. 5.min.van N.S.
Tel. 023-5713975
.........................................................
L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
rolstoelen, nudrive
(past op iedere rolstoel),
beenzak, schapenvacht,
regencape, rolstoeltas,
afdekhoes scootmobiel
.........................................................
Massage Zandvoort
Binnenkort op vakantie?
Begin uw reis zonder stress
Aromatherapie, Hot stone
Het adres voor wellness:
www.massagezandvoort.nl
Kosterstr. 13-A
(Plony’s Haarwinkel)

Te koop: nieuw NASA
pocketvering matras.
Afm. 90x210 cm.
In verpakking: € 75,-.
Baby-traphekje: € 10,-.
Tel. 06-15339659
.........................................................
Te huur: loods in Zandvoort
Noord Voor evt. opslag of
werkruimte. Begane grond
100m2 + zolder 85m2.
Tel. 5718954 of 06-16259609
.........................................................
Op woensdag 2 november
2011 om 19.00 uur
is er een genezingsdienst
in Zandvoort o.l.v. evangelist
Jan Zijlstra uit Leiderdorp.
Info: 06-44820123 en
www.gebedzandvoort.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

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

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de
particuliere voorwaarden kunt u een
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tevens door u in te vullen:

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Column

Eind goed, al goed

‘Royale’ evenementen
vooral voor jongeren
Het Kunstfestijn, de ZFM Zomer Tour, het KiKa Artiesten-

gala, het Skate-event, ze hebben allemaal een ding ge-

meen. Stuk voor stuk zijn deze evenementen georgani-

seerd door ONAIR-Events. Sterker nog, er is een persoon

die dit allemaal heeft bedacht en in werking heeft gezet.
Hij is rijk, geleerd en doelgericht.

Roy van Buuringen is een jonge ondernemer die rijk is aan
ideeën, geleerd is door de praktijk en doelgericht door veel
gedachten in praktijk om te zetten. Roy is onlangs 22 jaar
geworden, althans dat zegt zijn paspoort. In werkelijk
heid is hij qua doen en laten veel volwassener. Op zijn
twaalfde werd Roy al uitgeroepen tot organisatietalent
van het jaar. Twee jaar later organiseerde hij Kidsteam in
Velserbroek. Dit was een actie tegen zinloos geweld die
maar liefst een jaar duurde. In zijn eentje organiseerde
hij van alles en nog wat in dat jaar, van bingo tot aan
een kinderdisco. Maar het hoogtepunt was dat hij het
voor elkaar kreeg dat er maar liefst 500 kinderen bij de
steenlegging aanwezig waren.
Het logische gevolg was dan ook dat hij een eigen naam
aan dit talent zou koppelen. Het werd ONAIR-Events. In
eerste instantie was dit door hem met een paar vrienden
in Velserbroek opgezet, waar men voor een avond een
DJ konden huren. Het bedrijfje liep niet maar de naam
hield Roy wel in zijn bezit. Uiteindelijk ontmoette hij zijn
vriendin Din, met wie hij dit jaar gaat trouwen. Zij heeft
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uuringen

hem vier jaar geleden doen besluiten om de naam weer
nieuw leven in te blazen. Nu is het een bemiddelingsbedrijf
voor nieuwe artiesten die via Roy geboekt kunnen worden.
Na veel ervaring in het vak als organisator is Roy veel wij
zer geworden. Voorheen liet hij zich veelal leiden door alle
‘goedbedoelde adviezen’ maar dat was vaak de oorzaak van
slecht lopende aspecten binnen een festiviteit. Nu doet hij
alles op zijn eigen manier. Hij schrijft, hij organiseert, hij
zorgt voor eventuele subsidies en hij zorgt voor samenwer
kingen. Met deze instelling is hij nu bezig met zijn droom.
Roy wil zich voor de volle honderd procent bezig houden
met zijn bedrijf en veel schrijven. Op dit moment is hij be
zig met een Sinterklaastheatershow. Een klein tipje van de
sluier wil hij wel geven. De show gaat ‘Sinterklaas en de
verdwenen stoel’ heten. Hieraan kan men gelijk zien hoe
creatief Roy is. Bij de gedachte aan de Sint, denkt iedereen
aan de gebruikelijke zaken maar niet aan het belangrijkste
voor deze oude man: namelijk de stoel.

tekst & foto: Mandy Schoorl

Aan alles komt een einde… Zo ook aan mijn tijd bij de
Zandvoortse Courant. Vandaag lieve lezers, zal ik u dienen
met mijn allerlaatste column. In de afgelopen drie jaar heb
ik vele reacties gehad op de stukjes die ik schreef, sommigen lazen ze op het toilet, anderen maakten hun kont er
mee schoon na de grote boodschap. Ook heeft onze pagina
gediend als ondergrond voor vele cavia- en konijnenhokjes,
al met al werd de pagina veelal voor belangrijke doeleinden
gebruikt. Maar de trouwe lezers wil ik bedanken voor hun
steun en toeverlaat.
Veel mensen leggen hun emoties niet bloot, praten er niet
over. In de afgelopen jaren heb ik geleerd mijn gedachtes en
vele persoonlijke kwesties weer te geven in mijn columns. Ik
schrijf dingen van me af, iets dat ik jullie allemaal wil aanraden. Het verhaaltje begon bij een gebeurtenis, een opmerking of gewoon een gekke gedachte. De woorden vliegen
op dat moment door m’n hoofd, het is net een grabbelton
waar ik een leuk verhaaltje uit trek. Maar er waren ook momenten dat ik niets wist om te schrijven, depressief zat ik
dan achter mijn laptopje aan iedereen te vertellen wat voor
een saai leven ik wel niet had, inspiratieloos en zonder hoop.
Uiteindelijk is het altijd wel goed gekomen, want er zijn genoeg dingen op deze aardkloot waar ik mijn mening over
kan geven.
Ik geef vandaag het stokje door, aan wie is alleen nog niet
bekend. Vanaf vandaag ben ik volwassen, ik ga werken aan
mijn carrière en neem met knikkende knietjes een plaatsje
in bij Endemol Holding. Ik neem nog geen afscheid, want volgens Marco Borsato bestaat dat niet. Indien jullie me enorm
gaan missen en jankend weer de krant doorbladeren op zoek
naar mijn naam, die je dus niet meer zult kunnen vinden,
verwijs ik je door naar mijn blog, waar al mijn artikelen van
de Zandvoortse Courant zijn opgeslagen: www.iljanoltee.
blogspot.com. Mensen, maak er een mooie zomer van! Liefs!

Get Out!

Zaterdag 16 juli
The Pianohouse live on stage @Beachclub Take Five. Doe ’s gek, ontdek
eens wat nieuws. Een mix van ervaren en jonge talentvolle muzikanten en
een allround repertoire in een frisse, sprankelende uitvoering. Speciale
Pianohouse-bierviltjes dienen als verzoekaanvragers. Ze worden massaal op de twee vleugels gedeponeerd waarna de indiener op zijn /haar
wenken wordt bediend. Zelf meezingen mag ook. Van 19.00 tot 23.00 uur.
www.tfaz.nl
Zondag 17 juli
Overdag chillen op het strand, tegen de avond genieten van een lekkere
maaltijd met een goed glas wijn en dan feesten tijdens Zandvoort ALive!!
Ook dit jaar is dat weer mogelijk bij strandpaviljoen Bruxelles aan Zee (14)
en Mango's Beachbar (15). Aanvang 16.00 uur, afloop 23.45 uur. Have fun!

Z e s t a a n m o o i t e s c h it t e re n , F lo ris M o le n a a r (d o rp s o m ro e p e r) e n A re n d je v a n d e r M ije
(v is lo o p s t e r) o p h e t k le in e p le in t je v o o r h e t Z a n d v o o r t s M u s e u m . H o e w e l h e t b e ro e p
v a n d o rp s o m ro e p e r h e d e n n o g s t e e d s m e t p a s s ie w o rd t u it g e v o e rd , w o rd t d a t
m e t h e t b e ro e p v a n v is lo p e r n a a r m ijn id e e n ie t m e e r g e d a a n .
G e lu k k ig b lijf t d e h e rin n e rin g e ra a n o p d e z e m a n ie r m o o i b e w a a rd .

Maandag 18 juli
Openlucht salon bij strandpaviljoen Meijer aan Zee. In juli en augustus elke
maandagavond van 19.30 tot 22.30 uur. El Compás en el Cabeceo slaan de
armen om elkaar voor dit zomerse initiatief. Bij slecht wordt er binnen
gedanst, het gaat dus altijd door! De muziek wordt verzorgd door tj Wim
(El Cabeceo) en een enkele gast-tj. Aan de dansers wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd om enige onkosten te dekken. www.elcabeceo.nl
Hele maand juli
Op 8 locaties in Amsterdam (van de Melkweg tot de Stadsschouwburg),
voor de 21e keer Zomerfestival voor internationale hedendaagse dans.
Gepassioneerde optredens van grensverleggende choreografen garanderen een avond uit die u niet snel zult vergeten! www.julidans.nl
17

KAKURO

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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De oplossing staat elders op deze pagina
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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De oplossing staat elders op deze pagina

kookrubriek

Kook eens anders
Recept

Recept

Open rabarbertaart
Dessert voor 6 personen

De groenten van de volle grond komen weer volop in de schappen voor.
Zo ook rabarber, eigenlijk een ondergeschoven kindje maar men kan er zeer smaakvolle
gerechten van maken. Probeert u het maar eens een keer.

Benodigdheden:

200 g bloem.
2 eet lepels poedersuiker,

Voor de vulling:

220 g suiker en wat extra
voor het bestrooien,
kaneel, voor het bestuiven,
750 g rabarber, in stukken,

125 g koude boter,
in klontjes,

1 eidooier, losgeklopt met
1 eetlepel ijswater.

2 grote appels, geschild, 3 bolletjes stemgember,
in plakjes,
geboord en in stukjes,
poedersuiker, voor het
2 theelepels geraspte
bestuiven (naar keuze).
citroenschil,

Bezorg(st)er
worden?
Dat doe je bij
ZVO Verspreiders!
Ben jij onze toekomstige bezorger die in jouw omgeving 1 of meerdere malen per
week de brievenbus van je 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 je laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Word bezorger bij ZVO Verspreiders!
Surf naar www.zvo-verspreiders.nl of bel 06-1139 1478

Dier van de Week
Foppe is altijd blij om

je te zien! Als je de deur
opendoet van de kattenaf
deling komt hij als eerste
op je afrennen en begroet
je met kopjes en een lieve
miauw. Een echte knuffel
kater is het. Zijn grappige
koppie brengt vanzelf een
glimlach op je gezicht. Hij
kan het met iedereen vin
den, zowel volwassenen
als kinderen. Omdat hij
altijd alleen in een huis
heeft gewoond is het met andere katten soms even wennen maar dat gaat steeds be
ter. Of hij honden leuk vind is helaas niet bekend. Foppe is 12 jaar jong en is afgestaan
omdat zijn eigenaar allergisch werd, hij is altijd een binnenkat geweest maar in de
opvang gaat hij ook graag naar buiten. Wilt u elke dag glimlachen om Foppe? Kom dan
snel eens langs om kennis met hem te maken.
Kom snel eens langs om kennis te maken met deze leuke kat! Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888,
internet: http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl

Voorbereiding:

Oplossing Breinbreker
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Oplossing Kakuro
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Zeef de bloem met de poedersuiker en een snufje zout boven een grote kom. Wrijf met de
vingertoppen de boter door de bloem tot het mengsel kruimelig is. Maak een kuiltje in het
midden. Giet de losgeklopte eidooier in het kuilt je en roer vanuit het midden met een spatel
tot er een grof deeg ontstaat. Neem het deeg voorzichtig op en leg het op een met bloem
bestoven plank. Vorm er een ronde plak van. Bedek het deeg met plasticfolie en leg het 30
minuten in de koelkast. Bereiden: Verwarm intussen de oven voor op 190 °C. Beboter een
vlaaivorm van 20 cm in doorsnee. Rol het deeg uit tot een ronde plak van 35 cm in doorsnee.
Bekleed de vlaaivorm met het deeg; laat de rand overhangen. Zet de vorm in de koelkast.
Zet in een steelpan de suiker op met 125 ml water. Voeg na 4-5 minuten de rabarber, appel,
citroenrasp en gember toe. Leg een deksel op de pan en stoof de rabarber in ca. 5 minuten
gaar. Pas op dat de stukjes niet uit elkaar vallen. Giet de rabarber af en laat hem afkoelen.
Schep de rabarber in de vlaaivorm en strooi er kaneel en suiker over. Vouw het overhangende
deeg over de vulling. Bak de taart circa 40 minuten, tot het deeg goudbruin is. Bestuif hem
desgewenst met poedersuiker. Warm serveren met een mooie bol vanille-ijs en wat slagroom.
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Drieluik: MANTELZORGERS in ZANDVOORT

In drie interviews, afgenomen door Tom Hendriks, wordt in deze korte rubriek aandacht besteed aan de
mantelzorgers in onze woonplaats. In dit tweede interview komt mantelzorger Bennie Kerkman aan het woord.

Na 20 jaar mantelzorg nog even blijmoedig
Kracht en blijmoedigheid straalt Bennie Kerkman uit. Met

die eigenschappen is zij al twintig jaar in staat haar ernstig

zieke echtgenoot Kees te verzorgen en uit de put te halen.

“Als zij er niet was geweest had ik het al lang opgegeven”,
vertrouwt hij mij toe als Bennie even wat loopt te redderen. Zelf kan hij eigenlijk niets meer en is hij al vele jaren
veroordeeld tot het uitzitten van de dag in zijn rolstoel.

Bennie Kerkman (l.) ontfermt zich over haar Kees

Mantelzorg. Daar hadden
Bennie en Kees nog nooit
van gehoord toen zij elkaar
eeuwige trouw beloofden.
Ze kenden elkaar al vele jaren
toen na een toneelvoorstel
ling van de Wurf tijdens het
bal ineens de vonk oversloeg.
Bennie was 17 en Kees drie
jaar ouder met al een hele er
varing achter de rug, want als
15-jarige was hij gaan varen.
Terug op de vaste wal koos
hij voor de cv-techniek en
die kennis kwam later goed
van pas toen hij hoofd tech
nische dienst en inkoper van
het verpleeghuis Zuiderhout
in Haarlem werd.
Het gezin woonde zelfs tien
jaar lang op het terrein van
Zuiderhout, zodat Kees in
geval van nood meteen tech
nische hulp kon bieden aan

de bewoners met hun vaak
ernstige lichamelijke beper
kingen. Hij werkte er zo'n 25
jaar, aanvankelijk niet ver
moedend dat hij zijn eigen
voorland zag.
Bennie, die na werkzaam
te zijn geweest in enkele
Zandvoortse modezaken van
alles en nog wat had gedaan,
werkte ook een aantal jaren
in Zuiderhout, in de verzor
ging. Ook zij deed ervaring
op, die later erg van pas zou
komen. Want het ging goed
mis met Kees.
Het begon met rugpijn, later
ging het linkerbeen slepen.
Er volgden hernia-operaties,
doch het ging alleen maar
slechter. Werken kon hij
steeds minder en moest hij
in 1989 opgeven. Met stille

trom is hij uit Zuiderhout
vertrokken, rechtstreeks de
wao in.
“Twintig jaar heb ik lopen
zoeken: Wat mankeert me”,
vertelt Kees vanuit zijn elek
trische superstoel, waaraan
hij al vijftien jaar gekluisterd
is sinds het met de scoot
mobiel niet meer ging. “We
hebben alle ziekenhuizen en
specialisten hier in de buurt
gehad”, vult Bennie aan. Kees
verbleef zelfs een maand in
Italië om elke dag een ge
specialiseerde medicus te
kunnen bezoeken. Allemaal
vergeefs tot eindelijk een
arts het “verlossende” vonnis
velde: Progressieve vorm van
multiple sclerose.
Geen verpleeghuis, hadden
zij elkaar beloofd. Dus nam
Bennie steeds meer het heft
in handen. “In het begin heb
ik alles alleen gedaan. Je ver
groeit ermee. Maar telkens
komt er weer wat bij, schrik
je weer”, aldus Bennie, die
sinds 2000 wel hulp heeft.
Tegenwoordig 's morgens
van de Thuiszorg en 's avonds
van Nieuw Unicum. “En ge
lukkig wonen we in een be
hulpzaam buurtje en zijn er
een paar buurvrouwen, die ik
te hulp kan roepen”.
Kees, nu 70, kan niets meer
zelfstandig behoudens eten
en drinken als het voor hem
is klaar gezet. Lezen gaat
moeilijk, o.a. vanwege een
oogziekte. Schrijven kan niet,
want zijn vingers laten de
pen los. Hij kijkt veel televisie,
volgt het nieuws, dat hij aan

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u
de krant niet heeft ontvangen, kunt u bij de volgende
afhaalpunten terecht:
Voor structurele bezorgklachten:
ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

het eind van de dag uit zijn
hoofd kent.

Zandvoorts lustrum
voor A Sister’s Hope
Voor de 5de keer organiseert het bevlogen echtpaar Zisca
en Bert Beumer in Zandvoort een sponsoractie ten be-

hoeve van de Nederlandse stichting ‘A Sister’s Hope’. Deze
stichting organiseert eenmaal per jaar, in oktober, een ‘60K

Walk’ van Amersfoort naar Amsterdam met als doel geld

Gelukkig is in 1994 het huis
verbouwd en in de tuin uit
gebreid met een badkamer
en slaapkamer naar eigen
ontwerp, want met de trap
lift naar boven gaan is tegen
woordig een hels avontuur.
En er zijn nog wel uitstapjes.
Niet alleen de noodzakelijke
bezoeken naar artsen, maar
ook voor het plezier. Voor de
deur staat een autootje met
speciale lift, waarmee de rol
stoel en Kees binnen- en bui
tenboord kunnen worden ge
haald. Bennie manoeuvreert
en stuurt, ook dat heeft zij
zich eigen gemaakt.

in te zamelen voor de vele onderzoeken naar borstkanker.

Zelf zoekt Kees nog wel de
zon op als het ook maar even
mooi weer is. De rolstoel is
daarvoor van alle techniek
voorzien. Maar hij en Bennie
betreuren het, dat hoewel al
veel is verbeterd Zandvoort
lang niet overal rolstoel
vriendelijk is. Veel winkels en
restaurants zijn niet toegan
kelijk. Maar ze zijn blij, dat
het allemaal nog zo loopt,
hoewel de conditie van Kees
steeds verder achteruit gaat.

In 2007 en 2008 hebben
Zisca als vrijwilliger en Bert
als individuele wandelaar
samen ca. € 2.400 kunnen
overmaken naar A Sister’s
Hope. In 2009 besloot Zisca
een keer de ’60K Walk’ mee te
lopen en door haar enthou
siasme werd er een Zand
voorts team van 7 personen,
‘De Zand(voort)lopers’, ge
formeerd dat maar liefst
€ 12.500 aan sponsorgelden
bijeen bracht. Afgelopen jaar
leverde Zisca als vrijwillig
ster opnieuw haar fysieke en
financiële bijdrage. Voor het
eerste lustrum is haar inzet
om opnieuw een Zandvoorts
team, van minimaal 5 perso
nen, bijeen te brengen. Het
betekent dat er tenminste
€ 7.500 aan sponsorgeld moet
worden bijeen gebracht.

Bennie zou nog wel meer hulp
kunnen krijgen. “Maar er ko
men al zoveel mensen in huis,
2 á 3 per dag. Ik word er soms
tureluurs van”. Sinds 1987 is
zij niet meer met vakantie ge
weest, maar zij houdt vol daar
geen behoefte aan te hebben.
“Als Kees er niet meer is val ik
niet in een gat maar in een
krater”, zegt zij. “Maar dat is
van latere zorg”.

Afhaalpunten
• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Met het meedoen aan de wandel 2-daagse conformeert ie-

dere wandelaar zich om minimaal € 1.500 aan sponsorgelden bijeen te brengen.

Zisca Beumer met de sponsors van Vlug Fashion

tekst en foto Nel Kerkman

Voor het goede doel

Net als de vorige jaren zijn de
Beumers zeer actief om de fi
nanciën rond te krijgen. Zo do
neerde Herenmodezaak Vlug
Fashion aan de Haltestraat in
het weekend voor vaderdag
10% van de omzet. Vader en
zoon Vlug overhandigden een
mooi bedrag aan Zisca en van
af nu staat op hun toonbank
een speciale bus waar klanten
een bijdrage in kunnen done

ren. Ook Wasuniek Zandvoort
doet al vanaf de beginjaren
mee, zij verwisselen de fooi
enpot tot september voor de
Sister’s Hope bus. Verder is
Zisca aanwezig op rommel
markten, kofferbakmarkten
en op de Zomermarkt op 7
augustus heeft ze een gratis
kraam ter beschikking gekre
gen waar u leuke artikelen bij
haar kunt kopen. Tijdens het
straatfeest in Oud Noord op
16 en 17 juli is ze ook actief
aanwezig. De cadeaugift van
collega’s bij haar afscheid
bij Nieuw Unicum is ook in
de pot gedaan en inmiddels
staat de teller op € 1.100.
Maar er moet dus nog veel
meer geld bij om uiteindelijk
met 5 Zand(voort)lopers in
oktober van start te kunnen
gaan. Want het is niet alleen
maar wandelen en een grote
cheque overhandigen aan de
stichting. De wandeling staat
voor een uitdaging in het le
ven, een toekomst voor men
sen met borstkanker en hoop
voor iedereen. Het huidige
team bestaat uit 3 personen
dus er kunnen nog minstens
2 à 3 mannen en/of vrouwen
bij. Voor meer informatie over
deelname of sponsoring kunt
u Zisca via tel. 5731163 of per
e-mail: ziscabert@casema.nl
bereiken.
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Heden Verleden
De Strandpolitie
Vorige week was het exact 17 jaar geleden dat het doek voor het Zandvoortse detache-

om het detachement weg te bezuinigen, met alle gevolgen van dien. In het Zandvoorts

ment Strandpolitie viel. In het kader van een reorganisatie bij de politie, de gemeen-

Nieuwsblad van 7 juli 1994 vonden wij een interview met ene brigadier Tromer, toenter-

tepolitie hield een jaar eerder op te bestaan en er werd een regionaal aangestuurd

tijd verbonden aan het bureau aan de Hogeweg, die hier en daar geen blad voor de mond

politiekorps opgericht, en de daarbij gepaard gaande bezuinigingen, werd besloten

nam. Het artikel, van de hand van Paul Gageldonk, vindt u hieronder.

Einde van het stranddetachement
Een strand van 14 kilometer lang, op hoogtijdagen met
honderdduizenden bevolkt, waar de politie niet meer
permanent aanwezig is, kan niet. Voor een deel is dat ook
de schuld van het publiek zélf, vindt hij. „Er worden erg
weinig aangiften en meldingen gedaan. Uit een landelijk
onderzoek bleek dat 10 tot 15 procent van de toeristen
slachtoffer wordt van criminaliteit. Maar ze doen geen
aangifte omdat de gestolen spullen niet verzekerd zijn.
Meldingen krijgen we ook nauwelijks.”

De politieboot. Foto: Bram Stijnen (bld 13846)

Het gaat om de cijfers, stelt
Paul Tromer, brigadier van
bureau Hogeweg. Want als
meer mensen de politie zouden weten te vinden, zou de
politie voldoende argumenten
hebben om weer een stranddetachement in te stellen. Zo
gaat dat in tijden van bezuinigingen. Tromer is leider
van de projectgroep Integrale
Strandzorg, vorig jaar november opgericht toen duidelijk
werd dat de politie geen geld
en mankracht meer had om er
een apart stranddetachement
op na te houden. De projectgroep, waarin ministeries,
strandpachters, reddingsbrigades en tal van hulpverlenende instanties zijn
vertegenwoordigd, heeft tot
taak na te gaan welke politietaken, die voorheen op het
20

strand werden uitgevoerd,
door anderen kunnen worden
overgenomen.
In februari volgde een congres, waarop de plannen werden uitgewerkt. Het resultaat
is een plan van aanpak, met
maar liefst 17 deelprojecten.
“Iedereen was reuze enthousiast, ondanks de onderlinge
tegenstellingen, die af en toe
naar boven kwamen”, zegt
Tromer.
Een aantal projecten is nu
al in de fase van uitvoering.
Tromer noemt wat voorbeelden. Zo is er de EHBOpost bij de rotonde. Vroeger
werd die grotendeels door
de strandpolitie bemand. Nu
heeft de gemeente er iemand
neergezet, zodat de eerste
zorg gehandhaafd blijft.

Dezelfde regeling geldt ook
voor de kinderopvang. De
gemeente neemt eveneens
het verlenen van ontheffingen
van het rijverbod op het strand
over. De douane, die na het
sluiten van de binnengrenzen
nu ook de kustwateren gaat bewaken, heeft toegezegd meer
controle te zullen uitoefenen
op voer- en vaartuigen op en
rondom het strand. En de reddingsbrigades krijgen nu het
toezicht op de waterrecreatie
en het veiligheidssysteem met
de gele en de rode vlaggen.
Een aantal andere, voormalige politietaken, zou worden
uitgevoerd door het project
van de Beach Watchers. In
Bloemendaal wordt daarmee
nu geëxperimenteerd. Maar in
Zandvoort stuitte het project
op de tegenstand van onder
meer de strandpachtersvereniging, het Rode Kruis en de
Zandvoortse Reddingsbrigade.
Zij vonden dat door de komst
van de Beach Watchers een
soort 'schijnveiligheid' zou
worden gecreëerd.
Door deze oppositie haakte
de sponsor voor het Beach

Controle op het strand (bld 07208)

Watchers-project in Zandvoort
af. Het gevolg is dat bijvoorbeeld het toezicht op overlast
van honden, ruiters en voer- en
vaartuigen op het strand zeer
minimaal is. Ook ’s nachts kan
er niet of nauwelijks gesurveilleerd worden bij de paviljoens
op het strand. Het Zandvoort
van het hoogseizoen moet het
doen met een surveillance van
twee agenten in een auto. Of
hiermee de veiligheid rechtstreeks in gevaar komt, durft
Tromer nog niet te zeggen.
Op een topdag als die van afgelopen zondag bijvoorbeeld
was er slechts een handjevol
aangiften. „Maar dat wil niet
zeggen dat er niet veel meer
gebeurd is,” zegt Tromer, „en
dan kom ik weer op die bereidheid tot aangifte en meldingen.
Misschien kunnen we pas over
twee jaar zeggen of er meer
criminaliteit is door het wegvallen van de strandpolitie.
Maar een indicatie is er wel. In
1990 was er ook een seizoen
lang geen politietoezicht op
het strand. Diverse partijen,
waaronder de strandpachters,
kunnen beamen dat het toen
echt uit de hand gelopen is.
Het is niet ondenkbaar dat je

Foto's: Archief Genootschap Oud Zandvoort

“Te ver in zee” (bld 04635)

over twee jaar moet concluderen dat er toch weer meer
politieagenten naar het strand
moeten.”
Inkrimping
“Wij, de politie van Zand
voort, hadden het ook liever
bij het oude gehouden”, stelt
Tromer. Maar de inkrimping
van 63 naar 36 man personeel
heeft het werken en functioneren van politieagenten in Zandvoort drastisch
veranderd. Soms neemt het
welhaast lachwekkende vormen aan. Tromer: “Vroeger
hadden wij een eigen boot,
waarmee we toezicht hielden op de waterrecreatie. Die
boot staat nu ergens in een
schuur. Want om effectief op
te kunnen treden moet je een
vaste ploeg hebben, die goed
getraind is. Dat kan nu dus
niet meer. Het toezicht gaat

nu naar de reddingsbrigade.
Maar als er zaken gebeuren die niet door de beugel
kunnen, zoals bijvoorbeeld
iemand die met zijn boot
capriolen uithaalt, dan ontstaat er een probleem. Dan
moet de reddingsbrigade
dat eerst aan ons doorgeven,
dan moeten wij naar de post
rijden, daar opstappen en
met hun boot naar de overtreders toe.” Om maar eens
een flauwe woordspeling te
gebruiken: de politie moet
roeien met de riemen die
ze hebben. “Zo’n voorbeeld
komt misschien wat absurd
over”, zegt Tromer, “maar
het is puur een geldkwestie.
Daar praat de politie in deze
dagen veel over, over geld.
De politie is ook een bedrijf
geworden. Dat kun je jammer vinden, maar het is de
realiteit.”

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

Gemeentelijke publicatie week 28 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 27 en
de verdere in week 27 door het college genomen besluiten
zijn in week 28 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die
op 25 mei 2011 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot en met 25 mei 2011 ter inzage bij de
balie van het gemeentehuis en op de website via raadsnet.

Mandatering Maatschappelijke Zaken en Dienstverlening
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
het mandaat voor de afdeling Maatschappelijke Zaken en
Dienstverlening opnieuw vast te stellen (onder andere) in
verband met wijzingen in de organisatiestructuur.

Bekendmaking terrassenbeleid gemeente
Zandvoort 2011

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort
maakt bekend dat zij op 5 juli 2011 het terrassenbeleid 2011
heeft vastgesteld. Aanleiding tot aanpassing van het terrassenbeleid is het verzoek om terrassen beter jaarrond te kunnen exploiteren en om waar mogelijk uitbundige terrassen
toe te staan. Het huidige terrassenbeleid voldoet niet aan
deze wensen en heeft teveel beperkingen.
Het doel van de terrassennota is helderheid te geven in
beleid, deregulering, regelgeving, uitvoering en handhaving.
Vanuit het streven naar meer kwaliteit van de openbare
ruimte en vanuit het motief om hinder en overlast door terrassen te voorkomen, gelden de volgende uitgangspunten:
a. het terras moet zo mogelijk een bijdrage leveren aan de
ruimtelijke kwaliteit en mag de bouwkundige en cultuurhistorische waarde niet verstoren;
b. een goede doorstroming van voetgangers, rolstoelgebruikers, voetgangers met kinderwagens en overige daarmee
gelijk te stellen gebruikers, verzorgend en bevoorradend
verkeer en calamiteiten verkeer moet worden gewaarborgd;
c. er mag geen hinder of overlast ontstaan door:
- belemmering van winkelend publiek en overige gebruikers
van de weg;
- belemmering van de toegang tot woningen en andere
gebouwen;
- belemmering van onderhoudsdiensten voor de openbare
ruimte;
Deze uitgangspunten leiden tot een aantal concrete regels.
Deze zijn terug te vinden in het terrassenbeleid.

Inwerkingtreding en tervisielegging

Het terrassenbeleid treedt in werking op 15 juli 2011. Het beleid ligt vanaf 15 juli 2011 ter visie bij de balie in het Raadshuis
en kan worden geraadpleegd op de gemeentelijke website

www.zandvoort.nl (bestuur > beleid > nota’s, plannen en
rapporten).

Geen bezwaar en beroep

Het terrassenbeleid is een besluit, inhoudende een beleidsregel
als bedoeld in artikel 1:3 lid 4 Algemene wet bestuursrecht.
Derhalve zijn er geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden op
grond van artikel 8:2 lid a Algemene wet bestuursrecht.

Melding vuurwerk

Op zaterdag 23 juli en zaterdag 30 juli wordt door Katan Vuurwerk v.o.f. te Ulft vuurwerk afgestoken. Het afsteken van het
vuurwerk zal plaatsvinden tijdens de kermis in Zandvoort op
het strand ter hoogte van de Strandweg en begint om 23.00
uur en eindigt om 23.15 uur.

Afval
De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 19 juli wordt de papiercontainer opgehaald in de maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken en op 21 juli in de
dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:

- Jac.van Heemskerckstraat 55, gedeeltelijke sloop bouwwerk
en verbreden bestaande sparing, ingekomen 04 juli 2011,
2011-VV-109.
- Locatie Prinsesseweg - Louis Davidscarre, bouw 67 woningen
en een bedrijfsruimte, ingekomen 07 juli 2011, 2011-VV-111.
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:

- Stationplein 6 en Stationplein, plaatsen bebording rondom
NS - station, ingekomen 06 juli 2011, 2011-VV-110.
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
Verzonden omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:

- Bilderdijkstraat 14, plaatsen dakopbouw, vervangen kozijn
en dakkapel en interne aanpassingen, verzonden 5 juli 2011,
2011-VV-091.
- De Schelp 40, kappen van een boom, verzonden 07 juli 2011,

2011-VV-097.
- Zandvoortselaan 165, kappen van vier bomen wegens vervangen hoofdriool, verzonden 07 juli 2011, 2011-VV-100.
- Lijsterstraat 1, kappen van zes bomen, verzonden 07 juli 2011,
2011-VV-108.

Bentveld:

- Westerduinweg 36, kappen van 10 bomen, verzonden 7 juli
2011, 2011-VV-060.

Verdagingsbesluit
Zandvoort:

- Strandafgang De Favauge, vervangen van de voortent en
het dak van het strandpaviljoen, verzonden 07 juli 2011, 2011VV-085.

Evenementenvergunningen verleend

- Nieuw Unicum, het 5-jarig bestaan van het winkeltje Zandvoort Noord, het evenement wordt gehouden op het terrein
bij de Vomar te Zandvoort op 11 augustus 2011 van 08.00 uur
tot 21.00 uur.
- de heer P. Verswijveren voor de rommelmarkt en barbecue
op zaterdag 16 juli 2011 van 09.00 uur tot 15.00 uur en voor
de straatspeeldag op zondag 17 juli 2011 van 08.00 uur tot
18.00 uur.

Verkeersbesluiten

Dit verkeersbesluit is ten behoeve van noodzakelijke bebording
en verkeerstekens bij lustrum van het winkeltje in Zandvoort
Noord.
uit het oogpunt van:
- het aanbieden van een parcours voor lustrum van het winkeltje in Zandvoort Noord;
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het
voetgangersverkeer;
het gewenst is om gedurende lustrum van het winkeltje in
Zandvoort Noord verschillende straten Parkeerterrein aan de
Flemingstraat bij de Vomar in Zandvoort Noord af te sluiten
voor verkeer;
Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college
van Burgemeester en Wethouders tot de tijdelijke plaatsing van:
1. borden conform het model C1 van de Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zijnde een
geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters
en geleiders van rij- of trekdieren of vee, bij de toegang(en)
van het parkeerterrein aan de Flemingstraat bij de Vomar te
Zandvoort, geldend op donderdag 21 juli 2011 van 07.00 tot en
met 21.00 uur;
2. borden conform het model E1 van de Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zijnde een
parkeerverbod, voorzien van een onderbord “donderdag a.s.” en
een onderbord “geldt ook in de vakken”, geplaatst op maandag
18 juli 2011 en verwijderd op vrijdag 22 juli 2011.

Verkeersbesluit

Dit verkeersbesluit is ten behoeve van noodzakelijke bebording
en verkeerstekens bij rommelmarkt, barbecue en straatspeel-
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dag van Zandvoort:
uit het oogpunt van:
- het aanbieden van een parcours voor rommelmarkt, barbecue
en straatspeeldag;
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het
voetgangersverkeer;
het gewenst is om gedurende rommelmarkt, barbecue en
straatspeeldag de Potgieterstraat, Ten Kateplantsoen, De Genestestraat en Da Costastraat Zandvoort af te sluiten voor
verkeer;
Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college
van Burgemeester en wethouders tot de tijdelijke plaatsing
van:
1. borden conform het model C1 van de Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zijnde een
geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters
en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op de volgende lokaties
en geldend op zaterdag 16 juli 2011 van 08.00 tot 24.00 uur en
op zondag 17 juli 2011 van 08.00 tot 18.00 uur:
- Potgieterstraat oostelijk van de JP Heyeplantsoen
- Helmerstraat, noordelijk van de Potgieterstraat
- Da Costastraat, zuidelijk van de Helmerstraat
- Ten Katestraat, noordelijk van de Tollenstraat
- De Genestetstraat, westelijk van de Burgemeester Beeckmanstraat
2. borden conform het model E1 van de Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zijnde een
parkeerverbod, voorzien van een onderbord “zaterdag en zon-

dag a.s.” en een onderbord “geldt ook in de vakken”, geplaatst
in de Da Costastraat, de Potgieterstraat, de Genestetstraat en
het Ten Kateplantsoen, op woensdag 13 jul 2011 en verwijderd
op maandag 18 juli 2011.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
het hondenverbod ofwel het aanwijsbesluit (rondom de Boulevard De Fauvage) van 1992 in te trekken waardoor (aangelijnde)
honden in dit gebied zijn toegestaan.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.
Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan
de burgemeester te richten.

wordt komende zaterdag, 16 juli, een wervingsdag voor

brandweervrijwilligers georganiseerd. Er zullen enkele onder-

delen van het brandweervak worden gedemonstreerd, maar

geïnteresseerden krijgen daarnaast zelf ook de mogelijkheid
om bij enkele reguliere werkzaamheden te assisteren.

Proeven aan het echte werk
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De brandweerpost Zandvoort
is op zoek naar vrijwilligers,
zowel dames als heren, die
’s avonds, ’s nachts en/of
tijdens de weekeinden be
schikbaar zijn voor het werk
als vrijwillige brandwacht.
De nieuwe vrijwilligers zijn
hard nodig om Zandvoort, en
omstreken, in de toekomst
van goede brandweerzorg
te kunnen blijven voorzien.
Spanning, actie, een oplei
ding tot Rijksgediplomeerd
brandwacht, een royale ver
goeding en een hecht team
verband zijn de zaken waar
het om draait, kortom: een
zinvolle bijbaan! De hulp van

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?

Collegebesluit hondenverbod

Lokale brandweer zoekt vrijwilligers
Op het plein bij de Vomar in winkelcentrum Nieuw Noord

Centraal telefoonnummer

de brandweer wordt niet al
leen ingeroepen bij het blus
sen van brand maar ook bij
verkeersongevallen, rampen,
wateroverlast, ongevallen
met gevaarlijke stoffen en
als mensen of dieren op een
of andere wijze in nood zijn.
Ben je tussen de 25 en 45 jaar
en enthousiast geworden?
Kom dan komende zaterdag
tussen 10.00 en 15.00 uur
langs in het winkelcentrum
Nieuw Noord en maak kennis
met het team van de brand
weerpost Zandvoort. Meer
informatie via de kazerne,
tel. 5740260, of per e-mail:
ahoogeveen@vrk.nl.

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 09.00 en 11.00 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.

Paviljoen Welgelegen open
Ter ere van het 25 jarig jubileum stelt Stichting Open Monumentendag elk weekend gratis een monument open. Dit
keer is iedereen welkom om een kijkje te nemen in het buitenverblijf Welgelegen (1785-1792) Dreef 3 in Haarlem.

Foto: Ruud Spruit

Dit gebouw is sinds 1930 de
thuishaven van de Provinciale
Staten van Noord-Holland en
heeft in het verleden bijzon

dere bewoners gehad,
waaronder Lodewijk
Napoleon. Op zaterdag
16 juli van 10.00 tot
17.00 uur en zondag van
12.00 tot 17.00 uur kunt
u zelfstandig een alter
natieve route lopen of
u kunt worden rondge
leid door medewerkers
en Statenleden langs de
fraai ingerichte kamers
van Henry Hope, Lodewijk,
Napoleon en Wilhelmina
van Pruisen.
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ringrace

golf

Ringrace onder moeilijke omstandigheden geroeid
Afgelopen zaterdag vond in Zandvoort de jaarlijkse Ring-

race van de Nederlandse Reddingsbrigade plaats. De wedstrijd, meetellend voor het Nederlands kampioenschap

roeien voor reddingsbrigades, werd geroeid voor reddingspost Zuid. Er werd niet alleen tegen elkaar gestreden, want
de strijd tegen de elementen was nog heftiger.

Het winnende team bij de dames

Voordat de wedstrijden van
start gingen werd door Dick
Luttik de volledig gereno
veerde ‘Ome Dick’ vlet ge
doopt. De vlet is na 30 jaar
strandwerk volledig gestript,

opnieuw van polyester voor
zien en geschilderd en ziet er
weer uit als nieuw.
15 heren-, dames- en jeugd
ploegen uit het hele land

honkbal

streden onder lastige om
standigheden. De combina
tie van sterke wind en het
opkomende tij zorgde voor
een flinke stroming waar
menige ploeg moeite mee
had. Als eerste werd de da
mes heat geroeid. Het team
uit Petten nam al snel een
voorsprong en wist deze
tot aan de finish vast te
houden. Daarachter vond
een spannende strijd plaats
tussen ‘s Gravenzande en
de dames 1 van Zandvoort.
De Zandvoortse ploeg wist
op het laatste stuk de 2e
plaats over te nemen en ‘s
Gravenzande eindigde uit
eindelijk als 3e.
In de tweede heat stre
den de heren en roeide het
enige jeugdteam mee. IJs
sels tein nam hier direct
de leiding en gaf deze niet

meer af, daarachter was de
strijd om plaats 2 en 3 ook
al snel gestreden. Rott er
dam eindigde als 2e en de
heren van Zandvoort als
3e. Het jeugdteam van ‘s
Gravenzande roeide een iets
korter parcours en lieten zien
dat ook zij de stroming aan
konden. Het team van de
Zandvoortse brandweer, dat
als enige niet-reddingsbriga
deteam meedeed, werd knap
4e. In beide heats werd door
de teams van Zandvoort een
prachtige prestatie neerge
zet. Het dames 2 team moest
helaas halverwege de strijd
staken door de heftige stro
ming. Ook een aantal andere
teams roeiden de Ringrace
helaas niet uit. Ondanks dat
waren alle teams enthou
siast over de organisatie
en gaven aan volgend jaar
graag terug te komen.

beachhockey

Flink pak op de broek

Voorronde Beach Hockey

De honkballers van ZSC hebben afgelopen zondag een pak

Afgelopen zondag vond bij strandpaviljoen Zout de derde

aanvallend bakten onze plaatsgenoten er niets van. Er

Beach Hockey plaats. Zandvoort was met twee dames-

op de broek gekregen van gastheer Flags in Lisse. Vooral
werd met 7-2 verloren.

Pas in de vierde inning was
Zandvoort in staat om een
punt te scoren. Tim Scheffer
kon de thuisplaat bereiken.
Alle voorgaande innings wer
den de eerste drie slagmen
sen op vrij simpele wijze te
rug de dug-out in gestuurd.
De reserves van Flags hadden
toen al drie punten achter
hun naam staan en maakten
in de gelijkmakende inning
nog eens twee punten. Het
tweede Zandvoortse punt
kwam op naam van Danny
van Soest die op een honk
slag van Dylan Franke kon
scoren. Toen Zandvoort in de

eerste helft van de zevende
inning opnieuw niet in staat
was om het Flags wat moei
lijker te maken was het einde
oefening. Verdedigend was
het wel redelijk in orde maar
aanvallend zal uit een ander
vaatje getapt moeten gaan
worden. Werpcijfers Guus
Berkh out: 10x3 slag, 4x4
wijd en hij kreeg 5 honksla
gen tegen.
De laatste wedstrijd voor de
zomerstop is komende zon
dag thuis tegen Hoofddorp
Pioneers 6. Deze wedstrijd
begint om 13.00 uur.

en laatste voorronde voor het Nederlands Kampioenschap
teams en een herenteam goed vertegenwoordigd. Er werd
gestreden om plaatsing voor de finale, op 14 augustus in
Scheveningen.

Zandvoort Open
Komende maandag zijn de banen van de Kennemer Golf
& Country Club het toneel van het traditionele Zandvoort

Open. Aan deze jaarlijkse wedstrijd mogen alleen perma-

nent in Zandvoort wonende golfers meedoen. Het is altijd
een grote trekpleister voor de vele golfers van Zandvoort.
Dit jaar wordt alweer voor de
11e keer deze wedstrijd ge
organiseerd. Er waren maar
liefst ruim 150 inschrijvingen
terwijl er maar 92 spelers
kunnen deelnemen. Velen
moesten dus uitgeloot wor
den en zullen derhalve te

leurgesteld zijn. De wedstrijd
begint om 11.00 uur volgens
het shotgun-systeem. Rond
de klok van 17.00 uur worden
de golfers weer in het club
huis terug verwacht waarna
de prijsuitreiking zal plaats
vinden.

softbal

Kampioenschap in zicht

De Zandvoortse softbaldames stevenen rechtstreeks op het
kampioenschap af, na opnieuw een gewonnen wedstrijd op
hun staat bij te hebben geschreven. Afgelopen week moesten ook de dames van THB eraan geloven. Zandvoort keerde
met een mooie 8-15 overwinning terug naar huis.
Zandvoort speelde heel ge
concentreerd en wist direct
al in de eerste inning drie
punten te scoren. De tweede
inning maakte het verschil
toen Zandvoort in staat was
door, onder andere, een grand
slam homerun van Martina
Balk, nogmaals 5 punten aan
hun totaal toe te voegen.
Werpcijfers van Wilma Valke
stijn: 2x3 slag, 2x4 wijd, ze
kreeg 14 honkslagen tegen
en haar veld maakte 2 fouten.

Werpcijfers THB: 1x3 slag, 4x4
wijd, ze kreeg 15 honkslagen
tegen en het veld maakte 2
fouten.
De bond heeft het speel
programma van ZSC volle
dig omgegooid. Voordat de
zomerstop begint worden
er nog twee wedstrijden
gespeeld. Woensdag 13 juli
wordt er thuis tegen BSM
gespeeld en maandag 18 juli,
opnieuw thuis, een inhaal
wedstrijd tegen Olympia 4.

adverteerders

Het Zandvoortse herenteam

Beach Hockey is een variatie
op het gewone hockey, ge
speeld op het strand. Op een
'veld', met alleen maar rul
zand en zonder cirkels, wordt
er gespeeld met een zoge
naamde panna-bal die groter
en lichter is dan een gewone
hockeybal. De teams bestaan
uit 5 spelers en er mag con
stant gewisseld worden.

De teams 63 (HBS) bij de
dames en Leo (Leonidas) bij
de heren plaatsten zich voor
‘Scheveningen’. Het eerste
damesteam van Zandvoort
werd laatste door geen en
kele wedstrijd te winnen, het
tweede dames team werd
knap vijfde en de heren ein
digden op een verdienste
lijke derde plaats.

Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beachclub Take Five
Bernard Coiffures
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Corry's Kaashoek
Dorsman Assurantiën
Elco Zwart
Fysiotherapie de Boer en Zwart
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten
Fin. diensten

Harocamo
Hugoos
Ineke Smit Uitvaartverzorging
La Bonbonnière
La Fontanella
Phoenix bco
Pluspunt
Rabobank Haarlem e.o.
Sea Optiek
Stichting Classic Concerts
Stichting Muziekfestival
Zandvoort
Thalassa Strandpaviljoen 18
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Weenink, huisarts
Zandvoortse Golfclub
Sonderland
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Zandvoortse

7e jaargang • week 29

21 juli 2011

Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

7

Actueel

Courant
9

Bewoners werden
getrakteerd op
verse haring

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Buikglijden door
het overvloedige
witte schuim

Cultuur

23

Vioolconcert
bestempeld als
meesterlijk

Zandvoorters willen pier en tunnel…
Afgelopen weekend konden Zandvoorters op het Raadhuisplein hun verhaal kwijt. Over vroeger en over morgen. Ie-

Sport

Stormachtige editie
Zandvoort Open
op Kennemer

Walk of Fame
eindelijk terug

dereen werd uitgenodigd plaats te nemen in het Verhalenpaviljoen, een soort mini-arena waarin je je verhaal kon

De Walk of Fame, de route langs 22 straattableaus door

tegrond van Zandvoort ideeën kwijt over de toekomst van Zandvoort.

kante en beroemde Zandvoortse (oud)inwoners, is weer

doen of als aandachtig toeschouwer luisteren naar wat anderen te vertellen hadden. Ook kon je op een enorme plat-

het centrum van Zandvoort, met afbeeldingen van marin ere hersteld. De afbeeldingen van de eerste serie wa-

ren al na een aantal weken versleten waarna besloten
werd ze opnieuw te maken.

Het Verhalenpaviljoen op het Raadhuisplein zat vol verrassingen

Het Verhalenpaviljoen is een
initiatief van de provincie
Noord-Holland, die al die verhalen wil gebruiken met het
oog op een toekomstvisie van
de kustplaatsen. Vandaar dat

De Mannetjes
Verhalenpaviljoen

‘Het was er drukker dan
bij de strandpaviljoens.
Wat een zomer…’

de opening werd verricht
door gedeputeerde Elvira
Sweet, die cultuur in haar
portefeuille heeft. Zij wees
op het belang van verhalen
doorgeven aan nieuwe generaties om zodoende een
stukje plaatselijke cultuur te
kunnen behouden en uitbouwen. Locoburgemeester Wil
fred Tates deed ook een duit
in het verhalenzakje. Duur
zaamheid in Zandvoort was
zijn grote wens. Met zon en
wind als energiebron. “Het
zou toch geweldig zijn als
alle strandpaviljoens konden
draaien op energie van zonnepanelen en zonneboilers?”,
zei hij.
Daarna was het een komen
en gaan van Zandvoorters

die hun verhaal wilden vertellen aan Bert van Baar en
Ellen Klaus van de Cultuur
compagnie. Zo had Klaas
Koper, die voor deze gelegenheid weer even als dorpsomroeper optrad (Gerard
Kuijper vierde zijn 60e verjaardag elders), interessante
verhalen over de historie van
de dorpsomroepers. En Huig
Molenaar van strandpaviljoen
Thalassa vertelde waarom
in zijn galerie van markante
Zandvoorters twee belangrijke personen ontbreken: “Je
komt bij mij pas te hangen als
je dood bent.”

riemen verkocht. Deze Duitse
‘Zandvoorter’ was door de
manier waarop hij verdreven
was van zijn vaste stek nog
altijd heel geëmotioneerd: “Ik
kan mijn verhaal niet vertellen, dan krijg ik weer last van
mijn hart. Dit doet mij nog
altijd te veel pijn.”

Niet weg te slaan bij het paviljoen was Manfred Berkhoff,
die tientallen jaren op het
Raadhuisplein leren tassen en

Auto Strijder
Zandvoort

vervolg op pagina 3

De tegels liggen er weer

Het procedé heeft circa een
half jaar geduurd maar de tegels zien er weer als nieuw
(en dat zijn ze natuurlijk
ook) uit. Volgens de leverancier zijn deze nieuwe stenen
voorzien van een slijtvaste
coating. Laten we hopen dat
het deze keer inderdaad mooi
blijft, want het is echt een be-

zienswaardigheid om langs
al deze beroemdheden te lopen die ‘iets met Zandvoort’
hebben of hadden.
De Zandvoortse Courant zal
binnenkort starten met een
‘Walk of Fame’ serie, waarbij
alle personen die op een tegel staan aan bod komen.

Op 23 en 30 juli wordt van 23.00 uur
tot 23.15 uur tijdens de kermis vuurwerk
afgestoken op het strand. Kijk op pagina 21

www.autostrijder.nl
1

familieberichten
Omringd door zijn gezin is op 83-jarige leeftijd rustig en
kalm van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en opa

Jacobus Johannes Lavoo
- Ko Zandvoort, 14 juli 2011
Gon Lavoo - Swart
Marc en Britta
Jan, Jasper
Steven
De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.

in memoriam
19-07-2000         

        19-07-2011

Lieve mamma, Ellie Bluijs
I Love you all the way
               dikke kus Jeannette

Ik denk nog elke dag aan je
               kus Marco

Herinneringen raak je niet kwijt zeggen ze,
maar wat als die er niet zijn.
Juist daarom lieve schoonmamma
                xxx Rina

Lieve Oma,
toen je kleine meisje, nu jouw grote kleindochter
maar ik mis je nog steeds
                 dikke kus Marielle

dankbetuigingen
Wij willen graag iedereen bedanken voor de enorme
hoeveelheid troostende woorden, kaarten en andere
attenties na het overlijden van onze liefste

Monique van Marle
Deze zijn, samen met uw massale aanwezigheid
en overweldigende bloemenzee bij haar afscheid,
voor ons tot grote steun geweest.
André, Nicky en Marsja van Marle
Familie van Marle
Familie van de Staak

Geboren:

Dean Lesley, zoon van: de Haan, Antonio Ricardo en:
Wardenier, Silvana.

Ondertrouwd:

van Buuringen, Roy en: van den Bijlaard, Dorinda Yomera
Zaila Esmeralda.
Vodeb, Rik Willem en: van Wanrooij, Josine Sara Anne.

Gehuwd:

Eijgermans, Johannes Cornelis en: Riegel, Anette.
Broodbakker, Jean-Paul en: Gueli, Debora.

Overleden:

Rozenhart, Hendrik Gerardus Johannes, oud 82 jaar.
2

www.clubnautique.nl
juli

Het doet ons goed zoveel kaarten en medeleven
te hebben ontvangen na het overlijden van mijn
man, vader en opa

Jaap Paap
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Hiervoor onze oprechte dank.
Henny Paap, Arda en Martijn Lentjes, Yara en Tyche.
Zandvoort, juli 2011

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken,
betuigen wij u langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid
voor de blijken van belangstelling na het overlijden van onze
vader, schoonvader, mijn opa en mijn maatje

Sytze Sijtsma
- Siets -

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich allen
zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Sylvia en Henk
Stefanie
Marjo
Jelle en Elke
Renée

Ada, Joop, Henk

9 juli - 15 juli 2011

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07
Gehele jaar geopend!

Wat blijft zijn herinneringen

Voor altijd in ons hart!

burgerlijke stand

waterstanden

Zandvoort, juli 2011

kerkdiensten -

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Dhr. C. van Rijn uit Sneek
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet en diaken J. Belt

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N
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het station naar het strand.
Verder mag het museum niet
weg en werd er geklaagd dat
er geen openbare toiletten
voor gehandicapten in het
dorp zijn. Een punt van kritiek was ook het afschaffen
van het schoolzwemmen: “En
dat in een badplaats.”

juli
22 Kermis - Eerste dag van de kermis.
Badhuisplein, t/m 31 juli

22 Jazz café - SPOOR 5 in café Alex. Aanvang 21.00 uur
23 Tropicana - Gratis festival in centrum, 5 buitenpodia
23 Muziekpaviljoen - Mark Janicello

(van Elvis tot Pavarotti). 13.30-16.00 uur

24 Muziekpaviljoen - De Rocky Show. Onvervalste

salsaband, workshop merengue of salsa en een limboshow.
13.30-16.00 uur

Zomerexpositie ‘Heilige Plaatsen’
Agathakerk, t/m 28 augustus

Tentoonstelling Perceptie(s)
Zandvoorts Museum, t/m 24 juli

Overlegorgaan pachters
en directe kustbewoners
Om tot een nieuwe APV voor op en rond het strand te komen, zijn directe kustbewoners en neringdoenden in het
gebied al enige tijd met elkaar in gesprek. Hanneke Mel
namens de strandpachtersvereniging en Peter Keller namens de bewoners, hebben zich bereid verklaard om, op
aansturing van de gemeente, tot een bestuur van een te
vormen platform te komen.
Hoofdzaak is om zaken bespreekbaar te maken. “Het
is zeker niet de bedoeling
om als een klachtenloket te gaan functioneren.
We zijn van menig dat
er meer bereikt kan worden door een goede dialoog”, zegt Hans Campier
van Bewonersplatform
Leefbare Kust die de afwezige Keller verving. “Uit onderzoek blijkt dat er al heel
veel goed gaat maar het
zou wellicht beter kunnen.
Ontwikkelingen moeten
bespreekbaar worden gemaakt en irritaties moeten
weggenomen kunnen worden”, valt Mel hem bij.
“Het is niet de bedoeling dat
de gemeente de regie gaat
voeren. Wij hebben de beide
partijen bijeen gebracht en
daar houdt onze bemoeie-

nis bij op”, zegt burgemeester Niek Meijer. Wel zou hij
graag aan willen schuiven
als het een en ander op poten staat: “Daar wil je dan
als gemeente graag bij zijn.”
De vergaderingen zullen
volledig openbaar zijn.
Waarschijnlijk zal er vier
keer per jaar overleg zijn
in een volkomen open karakter. De bedoeling is om
dan simpele oplossingen te
vinden om irritaties te voorkomen. “Informatie delen en
samenwerken is het credo”,
aldus Campier. De eerste
vergadering van het platform zal zijn op 16 augustus om 09.30 uur (!) in het
raadhuis. Voor de volgende
vergaderingen zal een eigen locatie gezocht moeten
worden die ook openbaar
zullen zijn.

Gedeputeerde Sweet en wethouder Tates
openen het Verhalenpaviljoen

Projectleidster Klaus was blij
verrast met het cadeau dat
zij ontving van Lou Koper:
het complete archief dat
hij had bijgehouden van de
wederopbouw (en afbraak)
van Zandvoort na de oorlog.
“Prachtig historisch materiaal
waar de provincie veel aan zal
hebben”, zei ze.
Terwijl de regen regelmatig het paviljoen (met tent)
teisterde, hield Van Baar als
troubadour de moed er in.
Hij verzon ter plekke een
prachtig lied over Zandvoort:
“Nergens schijnt de zon zoals
in Zandvoort, nergens trekt
het land zo’n zeegezicht”.
Daarmee wist hij de aandacht
van voorbijgangers te trekken,

die het paviljoen vervolgens
dankbaar gebruikten als
schuilplaats tegen de regen.
Het was ook mogelijk een
mening of toekomstvisie over
Zandvoort te tekenen op een
grote plattegrond. Daar werd
gretig gebruik van gemaakt
in de vorm van wensen, maar
ook kritiek. Zo blijkt het circuit
heilig (“degenen die klagen
zijn geen Zandvoorters”), het
slopen van oude panden met
daarvoor in de plaats ‘oerlelijke bouwwerken’ wordt de
bestuurders zeer kwalijk genomen. Om Zandvoort voor
de toeristen aantrekkelijker
te maken wilden meerdere
dorpsgenoten een pier voor
de kust en een tunnel van

Zo leverde het verhalenweekend een schat aan informatie op voor de organisatoren
van dit Verhalenpaviljoen. De
verhalen, deels gefilmd, zijn
binnenkort te vinden op de
website van Oneindig NoordHolland www.onh.nl/verhalen. Het Verhalenpaviljoen
trekt de komende weken
verder naar andere badplaatsen aan de Noord-Hollandse
kunst. Zo mogen ook de inwoners van IJmuiden, Wijk aan
Zee, Castricum, Callantsoog
en Den Helder hun verhaal
vertellen. Daarna zal een inventarisatie worden gemaakt
van de wensen en ideeën van
de verschillende badplaatsbewoners. Dan zal ook duidelijk
worden of Zandvoorters anders denken dan bijvoorbeeld
‘Wijkers’.

Sigerettenpeuken zijn ook afval
Afgelopen donderdag hebben de gemeente Zandvoort,
tabaksfabrikant Japan Tobacco International (JTI) en Ne-

derland Schoon een belangrijke stap gezet op weg naar
peukenvrije straten en stranden. Door te laten zien dat

de stranden prachtig en schoon zijn en door de inzet van

slimme voorzieningen, worden mensen verleid om hun
peuken verantwoord weg te gooien.

Vlnr. vertegenwoordiger Nederland Schoon, wethouder Sandbergen
en vertegenwoordiger JIT

Diverse horecaondernemingen, tankstations en
strandpaviljoens hebben
persoonlijke zakasbakjes
gekregen die zij aan de
rokers kunnen meegeven.
Ook strandgasten ontvingen deze handige gadgets

van promoteams om gedoofde peuken in te bewaren. Daarnaast werd in
het centrum en op de boulevard van Zandvoort de
speciale tegelasbak geïntroduceerd en zijn nieuwe
strandborden onthuld.

Sigarettenpeuken vormen
veruit het grootste deel van
het zwerfafval in Nederland.
Tabaksfabrikant JTI ziet voor
zichzelf een actieve rol weggelegd om deze problematiek aan te pakken. Arnoud
Ongerboer de Visser van JTI:
“Mede door het rookverbod
in de horeca zien wij steeds
meer peuken op straat. Wij
vinden dat dit milieuprobleem om verantwoordelijkheidsbesef en een collectieve aanpak vraagt.”
Wethouder Andor Sand
bergen: “Het programma
gericht op het voorzien van
middelen om peuken in de
publieke omgeving kwijt te
kunnen is een mooi voorbeeld van een collectieve
verantwoordelijkheid bij
zowel het bedrijfsleven als
de lokale overheid. Wij ondersteunen het initiatief
dan ook van harte.”

column

Rotondes
Rijdend van Alicante naar
Albufera is er in Spanje
niet zoveel van de crisis te
merken. Ja, wel dat er veel
huizen en hotels niet worden afgebouwd, maar dat
was jaren geleden ook zo.
Waar wij wonen is aan de
overkant het werk aan een
flatgebouw ook stil gelegd.
Ook staan er verschrikkelijk
veel huizen te koop. Niets
nieuws. In Nederland is dit
ook een bekend verschijnsel.
Wat ons echter heeft verbaasd is het aantal rotondes
en drempels op het Spaanse
schiereiland. En dan heb ik
het wel over ROTONDES. De
meest mooi aangelegde
rotondes die je maar kunt
bedenken! Mét kunstgras
en/of gekleurde steentjes.
Vooral met fonteinen. Veel
fonteinen. Bloemperken
rondom maken het geheel
af. Ook kunstwerken worden op deze rotondes tentoongesteld. Wát crisis!?
Uitb undiger kan haast
niet! Elke stad heeft zijn eigen rotonde. Liefst ook nog
versierd met de naam van
het dorp waar je doorheen
rijdt. 'Campello' staat er in
bloemmotieven vermeld.
Soms denk je dat ze met
een brandweeroefening
bezig zijn. Het is alleen
maar de eerstvolgende rotonde waar je op aanstuurt.
Meters hoog spuit het water de lucht in. Om daarna
weer af te zakken naar een
kabbelend fonteintje.
Het lijkt me wel wat voor
Zandvoort. Als je ons dorp
vanuit Haarlem binnen
komt rijden bijvoorbeeld.
Een rotonde van Spaanse
afmetingen, compleet met
bloemperken. In geel blauw
met het logo van Zandvoort
erop vermeld. Een droom zal
het blijven. Fonteinen
in Nederland worden
vaak belaagd door
vandalisme. Jammer.
Welkom in Zandvoort.

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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Expositie
Boud van Doorn
U bent van harte uitgenodigd
om de expositie te komen bewonderen:

Van 23 juli
t/m
24 september
Iedere zaterdag en zondag
van 12.00 t/m 17.00 uur
Adres: Gasthuisplein 6, Zandvoort
Dierenartsenpraktijk

Tropicana Festival
Aanstaande zaterdag, 23 juli, klinken weer vrolijke salsa-

geluiden door het centrum van Zandvoort. Het jaarlijkse
Tropicana festival zal er weer voor zorgen dat u gewoon
niet stil kunt blijven staan dus: voetjes van de vloer!
Net als het Midzomernacht
Festival, zal ook het Tropicana
Festival zich op vijf podiums in het centrum van
Zandvoort afspelen. De organiserende horecaondernemers hebben voor een
prachtige line-up gezorgd
met bands die pure salsa
brengen.
Vanaf 19.00 uur breekt het
spektakel los met een ‘street
parade’ van een Braziliaanse
drumband, met de bekende
danseressen voorop, door
het centrum; zeg maar ‘om

even een sfeertje te scheppen’. Vanaf 20.00 uur zullen
de live bands op de podiums
van start gaan. Met andere
woorden: Zandvoort is dit
weekend één groot tropische
muziekparadijs.
De programmering van de
diverse podiums is als volgt:
Kerkplein: Gerardo Rosales Y
La Crisis, Gasthuisplein: Edsel
Julliet La Banda Loca, Midden
Haltestraat: the Tropical
Sound, Einde Haltestraat:
Sabroso, Dorpsplein: La Miss
Genta

Open eettafel bij Pluspunt
wordt nog smaakvoller

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Hooijmaijers: schijn van
belangenverstrengeling
Dinsdag werd bekend dat oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers meerdere keren heeft verzwegen dat hij zakelijke be-

langen had in een adviesbureau, dat hij als gedeputeerde

wilde inschakelen bij een vastgelopen project. Volgens een

onderzoek heeft de gedeputeerde daarbij de schijn van belangenverstrengeling gewekt.

Ton Hooijmaijers (archieffoto provincie NH)

Of er inderdaad sprake is van
belangenverstrengeling, is
volgens de onderzoekers
niet duidelijk geworden.
Tijdens een andere gelegenheid heeft Hooijmaijers het
idee geopperd om Circuit
Park Zandvoort naar de regio Den Helder te verplaatsen. Er gingen toentertijd
geruchten dat hij daar mogelijk belangen bij had. Of
dat inderdaad zo is, is niet
onderzocht. Het is in ieder
geval een andere aangelegenheid.

De Noord-Hollandse Commis
saris van de Koningin, Johan
Remkes, heeft eerder de operatie Schoon Schip aangekondigd. Daarbij worden alle projecten waarbij Hooijmaijers
betrokken was, opnieuw tegen het licht gehouden. PVV,
50PLUS en de Ouderenpartij
in de Provinciale Staten hebben daar geen vertrouwen in
en eisen een onafhankelijk
onderzoek. Vandaag, donderdag 21 juli, praten de fractievoorzitters van Provinciale
Staten over de kwestie.

Succesje voor brandweer

Open Eettafel (archieffoto)

De directies van Pluspunt en Nieuw Unicum tekenen vandaag, donderdag 21 juli, een bijzonder contract voor regelmatige levering van warme maaltijden door de keuken van
Nieuw Unicum aan Pluspunt. De twee keer per week door
Pluspunt georganiseerde ‘open eettafel’ voor senioren, in
het gebouw naast de Vomar in Nieuw Noord, wordt daardoor beslist nog aantrekkelijker en smaakvoller.
Voor slechts € 7,50 per
keer verzorgt dan de befaamde keukenbrigade van
Nieuw Unicum een driegangen maaltijd naar een
ieders smaak. Enthousiaste
Pluspunt-vrijwilligers, zelf
ook liefhebbers van lekker
eten, zullen de maaltijd in
een gezellige sfeer komen
opdienen. De open eettafel is
zeker een perfecte uitkomst
voor alle senioren, voor wie
het zelf koken een probleem

is geworden of die uit ervaring al weten, dat eten in
gezelschap de eetlust ten
goede komt. Daarom staat
elke dinsdag en donderdag
van 12.15 tot 13.30 uur de tafel
gedekt voor een voorgerecht,
een hoofdgerecht en een
dessert. En natuurlijk ook
met een welgemeend “smakelijk eten” vanuit Nieuw
Unicum. Ik geef me op, u
ook? Bel gewoon Pluspunt
023- 5719393.

Een geïnteresseerde Zandvoorter krijgt instructies

De wervingsactie van de
Zandvoortse vrijwillige
brandweer om te komen tot
uitbreiding van het korps,
afgelopen zaterdag in winkelcentrum Nieuw Noord,
heeft een redelijk succes
opgeleverd. In de vijf uur
dat de spuitgasten aanwezig waren hebben zij een
aantal geïnteresseerden

mogen ontvangen waarvan
er uiteindelijk drie het sollicitatieformulier hebben ingevuld. “Een redelijk succes
als je bedenkt dat we acties
hebben gehad die niets hebben opgeleverd”, aldus Rocco
Termaat van de veiligheidsregio Kennemerland, waar
de Zandvoortse vrijwillige
brandweer onder valt.

Johnny Kraaijkamp sr. overleden
Afgelopen zondagmiddag is Johnny Kraaijkamp sr. op
86-jarige leeftijd overleden. Onze oud-dorpsgenoot over-

leed in het Rosa Spier Huis in Laren, omringd door familie
en een naaste vriend. Kraaijkamp, die in de vorige eeuw
een aantal jaren in onze woonplaats heeft gewoond, wordt

beschouwd als een van de grootste Nederlandse artiesten
van de afgelopen 60 jaar.

in diverse musicalproducties
als ‘De Man van La Mancha’
en hij schitterde naast onder
andere Adèle Bloemendaal
en Sacco van der Made in de
AVRO-serie De Brekers. Ook
heeft de ‘Oude Kraaij’, zoals
hij liefkozend genoemd werd,
een grote bijdrage geleverd
aan het serieuze vaderlandse
toneel. Die bijdrage begon
toen hij in 1979 de titelrol
speelde in King Lear.
Zijn glansrijke loopbaan le-

verde in de loop der jaren
heel wat onderscheidingen
op, zoals de Louis d’Or, het
Gouden Kalf, de Johan Kaart
Prijs, de Blijvend Applaus
Prijs en een Gouden Beeld.
In 2000 werd zijn naam
blijvend verbonden aan de
Musical Awards, hetgeen
hij als een erkenning beschouwde.
Een groot kunstenaar is
heengegaan. Dat hij moge
rusten in vrede.

Johnny Kraaijkamp sr | Foto: ANP

Kraaijkamp werd in de jaren
vijftig ontdekt door Rijk de
Gooyer met wie hij het nummer ‘Twee jongens en een
gitaar’ opnam. Die samenwerking mondde uit in de

legendarische Johnny en Rijkshows, die in de jaren zestig
en zeventig werden uitgezonden en waarvoor tijdens
de uitzending de straten leeg
raakten. Kraaijkamp speelde

DJ Raymundo achter de decks

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)

Oproep!

De Rekreade is zéér gedupeerd. Verleden week is hun
apparatuur gewoon gejat!!
Dit is zo vlak voor het begin van het kindvriendelijke
evenement echt een ramp.
Het betekent dat door deze
diefstal op technisch vlak
men juist dit mengpaneel
héél erg mist. Mocht u in
uw omgeving deze apparatuur aangeboden krijgen of
hebt u enig idee waar men
dit gebruikt, geef dan een
(anonieme) een tip bij deze
krant. U maakt heel veel
vrijwilligers en kinderen
gelukkig!

Halt, Polizei!
Bij de tegel van Kraaijkamp sr waren maandag bloemen gelegd

Feestje voor DJ Raymundo
De bekende Zandvoortse DJ Raymundo vierde zondagavond tijdens het eerste Zandvoort Alive festival van dit
seizoen het feit dat hij 20 jaar in het DJ-vak zit. Een mooiere
plek om dit te vieren, dan op het podium aan het strand
in 'zijn' Zandvoort, bestaat er bijna niet. Helaas werkte het
weer niet mee maar anders was het strand wellicht te klein
geweest voor dit gratis concert van een van de meeste bewierookte DJ’s ter wereld.
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Van de drie oorspronkelijke strandpaviljoens die
Zandvoort Alive groot hebben gemaakt, zijn er nog
twee over, Bruxelles aan
Zee en Mango’s Beachbar,
maar het concept is nog
niet veranderd. Bekende DJ’s
laten de mensen dansen op
hun beats die het midden
houden tussen latin, house
en technohouse. Helaas
gebeurde dat zondag van
onder een groot gespannen
zeil maar de feestende meute had daar weinig moeite
mee, met name toen DJ
Raymundo bij Mango’s
zich achter de decks zette

en zijn eigen producties de
lucht in liet galmen was
het één groot feest. Voor
de gelegenheid had hij een
aantal klinkende namen uitgenodigd waaronder Marc
Benjamin, Brain Chundros
en Miss Bunty met haar
mooie warme stem. In
Bruxelles vermaakte de
Haarlemse Ondergrounds
met diverse DJ’s het vele
publiek. “Groovende house/
techhouse die je lichaam
vanzelf doet bewegen”, aldus een enthousiaste bezoekster. De volgende editie
van Zandvoort Alive is op 20
augustus.

Net zoals vorige jaren
wordt de Zandvoortse politie in de zomermaanden
versterkt met Duitse politiemensen. De Duitse collega’s worden ingezet om
de kwaliteit van dienstverlening naar de vele
Duitse toeristen te verhogen. Ze zijn bevoegd om
dezelfde taak als die van
een Nederlandse politiemedewerker te vervullen,
tot en met een aanhouding. Ook dragen zij hun
eigen geweldsmiddelen,
zoals het vuurwapen. In de
maand juli gaat Matthias
Hentscher op surveillance
mee, begin augustus is
Bastian Lesse aan het werk
bij politie Zandvoort.

Schaapjes tellen

ZANDVOORT SCHOON GEBLAZEN………………………?
Niets is veranderlijker dan het weer, zo blijkt steeds weer opnieuw.
Hebben we met z’n allen (lees: inwoners en gemeente) eindelijk het
schoonhouden van het dorp samen redelijk onder controle en dan komen er
stortbuien, rukwinden en stormvlagen!
Het hele dorp ligt ineens bedekt met takjes, boomblad, dennenappels, weggewaaid plastic,
krantenpapier, stukken dakbedekking, kapot gewaaide vlaggen, enzovoorts.
Dan maar weer samen de schouders eronder, zodat alles er weer snel tiptop uitziet, toch?
Zo houden we samen ZANDVOORT SCHOON!?

Herder Daphne van Zome
ren werkt voor Waternet
en gaat met haar kudde
schapen op bezoek bij de

Kennemer Golf & Country
Club. De oversteek over de
Zandvoortselaan van de
300 schapen vindt plaats
bij de ingang AWD Zand
voortselaan langs de rotonde richting Boogkanaal. Ze
vertrekt op maandag 25 juli
om 11.00 uur, het verkeer
wordt enkele minuten stil
gelegd. De schapen eten
net zoals vorig jaar de prunus struiken en andere
verruiging en helpen mee
om overwoekering van de
golfclub tegen te gaan.

Vakantietips

Wilt u zien hoe de andere
herder Brenda van Laar
met haar 260 Drentse heideschapen aan het werk is?
Op de borden bij de ingangen van de Amsterdamse
Waterleidingduinen kunt
u lezen waar Van Laar zich
bevindt. Op 10 en 13 augustus kunt u met paard en
wagen mee om de herder
te bezoeken. Ook een leuke
activiteit voor in de vakantie is de GPS speurtocht. Bij
de Oranjekom zijn 5 GPSapparaten beschikbaar
(ideaal is 2 kinderen per apparaat). Met deze ‘iBeleef’s’
kunnen kinderen vanaf 8
jaar een leuke, spannende
en leerzame wandelroute
maken. Ga op pad met je
eigen GPS-apparaat en
volg zo de weg van het
water. Onderweg vertellen
de dieren op het scherm je
over de natuur
en het water.
En let goed op,
want ze stellen
ook allerlei vragen! Kosten per
apparaat per 2
uur is € 5 en
€ 20 borg. Meer
informatie via
020-6087595 of kijk op
www.waternet.nl of ga
langs bij bezoekerscentrum De Oranjekom.
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0% overdrachtsbelasting!
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Nieuwe directeur OBS De Duinroos
Openbare basisschool de Duinroos heeft sinds afgelopen

maandag een nieuwe directeur. ‘Juf’ Marga Bol, die al een

poos adjunct-directeur was, heeft het stokje van ‘meester’
Ab Reinders overgenomen.

Marga Bol is de nieuwe directeur van de OBS De Duinroos

De Duinroosschool was eigenlijk al dertien maanden
‘directeurloos’. Reinders werd
telkenmale elders in de scho-

lengroep gestationeerd om
problemen op te lossen maar
er kwam maar geen nieuwe
directeur in Zandvoort. Marga

Bol, als adjunct, nam de honneurs waar maar ideaal was
de situatie niet. Na een gesprek met de overkoepelende
organisatie werd Bol voorgedragen als nieuwe directeur.
Na een gesprek met het team
en de medezeggenschapsraad werd zij uiteindelijk vorige week vrijdag benoemd
tot directeur.
Dinsdagochtend verrasten
alle leerlingen en een groot
aantal ouders haar op het
schoolplein waar ze onder
een boog van ballonnen werd
toegezongen. “Omdat het nu
feest is, krijgen jullie vrijdagmiddag allemaal zes weken
vrij”, grapte ze met een knipoog naar de zomervakantie.

In aanloop naar de Ondernemersavond
15 september. Beach Factory Center Parcs

Nieuwe gemeentefolder is gastvrijheid
Wethouder Wilfred Tates en bedrijfscontactfunctionaris Hil- ten volgen. Een aantal grote
ly Jansen kregen op het moment van dit interview een nieu- bedrijven in Zandvoort doen
we gemeentelijk folder bezorgd. De folder wijst Zandvoortse dat al op eigen initiatief. Je
merkt bijvoorbeeld direct bij
gasten op de gevaren van de zee en de plaatsen waar zeilHolland Casino Zandvoort en
boeten en kitesurfers mogen afvaren en aanlanden.
de Hema dat de medewerkers geschoold zijn, klantvriendelijk zijn. Het is voor
de gemeente Zandvoort heel
belangrijk dat de gasten die
hier komen, weer terugkomen en dan de volgende keer
kunnen zien dat er weer iets
binnen Zandvoort verbeterd
of vernieuwd is”, is hij stellig
van mening.

“Kijk”, zegt Tates, “dat noem
ik nou gastvrijheid. Wij wijzen onze gasten op gevaren
van de zee. Een Duitstalige
en een Engelstalige folder
komt er binnenkort ook aan.”
In de folder is opgenomen
hoe een mui werkt en hoe
men daar op een snelle en
veilige manier weer uit kan
komen. “Deze schematische

tekening is internationaal in
gebruik en dus herkenbaar”,
legt Jansen nog even uit.
Volgens Tates doet de gemeente veel aan gastvrijheid
en klantvriendelijkheid. “In
het kader van het Deltaplan
toerisme is er zelfs budget
om ondernemers en hun medewerkers een cursus te la-

“Je ziet het aan de kwaliteitsverbetering van het strand,
die is nu al werkelijkheid. De
ondernemer gaat zich dat
steeds meer realiseren en
dat is goed voor het imago
van Zandvoort. Amateurisme
is niet meer van deze tijd en
investeren is toekomst bouwen”, aldus de wethouder
Economie en Toerisme, die de
Zandvoortse ondernemers
wil blijven stimuleren.

St. Zandvoort
Promotie

Clubgebouw watersporters
officieel geopend
Vorige week vrijdag is het nieuwe, vaste, clubhuis van de

Watersportvereniging Zandvoort (WVZ) officieel geopend.
Gedeputeerde Jan van Run (VVD), met onder andere Econo-

mie en Toerisme/vrije tijd in portefeuille, verrichtte de openingshandeling door de verenigingsvlag in top te hijsen.

Het clubhuis in volle glorie | Foto: Rob Bossink

De realisatie van de bouw
is mede mogelijk gemaakt
door de provincie NoordHolland met een subsidie
'Water als economische
drager' en tevens ondersteund door de gemeente
Zandvoort in het kader van
de structuurvisie 'Parel aan
Zee'. Het unieke gebouw
is ontworpen door Bloem
en Lemstra architecten uit

Amsterdam en bestaat uit
twee verdiepingen met op
de eerste verdieping een
spectaculair uitzicht over
de watersport voor de kust
van Zandvoort. Voor (kust)
watersporters als catamaranzeilers, kite- en windsurfers biedt het nieuwe pand
uitstekende faciliteiten en
al voor de opening heeft dat
geresulteerd in een enorme

toestroom van nieuwe leden voor de bijna 55-jarige
vereniging (30 september
aanstaande).
Uiteraard was WVZ-voor
zitter Rob van de Boogaard
een trotse voorzitter. In een
lang betoog voor een bijna
uitpuilend clubgebouw,
schetste hij een beeld van
veel zelfwerkzaamheid
waardoor de bouw van dit
prachtige pand, “wellicht
het mooiste clubgebouw
van Nederland”, betaalbaar
werd, hetgeen later door
Van Run werd beaamd. Ook
werden er sponsoren gezocht en veelal binnen de
eigen vereniging gevonden
en ook die werden uiteraard
in het zonnetje gezet. Voor
de leden die heel veel tijd
in de organisatie hadden
gestoken had Van de Boo
gaard nog een prachtig boek.
Zandvoort is een parel rijker.

Verwenmiddag voor bewoners
Huis in de Duinen
Holland Casino Zandvoort heeft een zeer actieve sportvereniging, die regelmatig een sponsorloop organiseert waar-

van de opbrengst naar een goed doel gaat. Initiatiefnemers
Aron Kuilder en Natascha Wiegman hebben hun beste

beentjes voorgezet en dit jaar ging de opbrengst naar de
bewoners van het Huis in de Duinen.

Optreden van het shantykoor De Baksmaten

Het shantykoor De Baksmaten
uit Amsterdam, diverse belegde broodjes, haring en een
heerlijk schepijsje; het was
weer verwend worden en
genieten voor de bewoners
van Zorgcentrum Huis in de
Duinen. Holland Casino Zand
voort had de opbrengst van de
sponsorloop verdubbeld en
samen met de cosponsors De

Zeemeermin, Laurel & Hardy
en Harocamo werd vorige
week woensdag een geweldige middag georganiseerd.
Op een gezellige en ontspannen wijze werden in de grote
zaal bekende zeemansliederen
gezongen door De Baksmaten.
De liedjes werden door sommigen zachtjes meegezongen.

Ondertussen werd de inwendige mens niet vergeten. De
vrijwilligers liepen af en aan
met de door Mandy en Patrick
Berg vers gesneden Hollandse
Nieuwe. Ook de rijkelijk belegde broodjes, bereid door
Robert en Sandra ten Broeke
van Harocamo, vonden gretig
aftrek. Een lekker drankje erbij en als klap op de vuurpijl
een overheerlijk ijsje. Ook de
diverse afdelingen werden
niet vergeten, daar werd alles
‘thuisbezorgd’.
Op vrijdagmiddag kreeg het
geheel nog een vervolg. “Er
was nog wat geld over waardoor we nog een leuke middag
hebben kunnen organiseren
met kaas en wijn. Geweldig
wat Holland Casino Zandvoort
en individuele ondernemers
voor onze senioren over hebben. Het was uitermate geslaagd. Bedankt namens hen
allemaal”, vertelt Marijke
ten Haaf van het Huis in de
Duinen.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Alle ondernemers van
Zandvoort online!

Actie vanaf donderdag 21 juli
t/m zondag 24 juli:

Word ookAPK
bekend als ondernemer in Zandvoort!


Je vindt ze op
www.zandvoortinbedrijf.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl




Oerdonker € 2,70
Tijgerwit € 1,80
Koffie met een gevulde koek € 2,95
Nieuw in ons assortiment:
koffie speciaal, vanille of caramel met slagroom
Verse munt thee

Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...

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

Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

De meest creatieve
ondernemer van 2010 / 2011

Uit de keuken van Fleur:
Tomaten crèmesoep met
mozzarella en zongedroogde tomaatjes
Weekaanbieding: 1 liter € 4,95
met gratis stokbroodje
Haltestraat 38, tel. 571 50 00

TROPICANA FESTIVAL

Zandvoort in Bedrijf.nl voor een ondernemend Zandvoort

20101027-1.indd 1

27-10-2010 9:08:11

ZATERDAG 23 JULI

5 podia in het centrum met diverse salsa bands
› gratis entree ‹ › Zandvoort
aanvang 20.00 uur ‹
©

©

Zandvoort

www.muziekfestivalzandvoort.nl

©

Zandvoort

C afé O Omstee

•

C afé

de
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NK Zandsculpturen in teken van Walk of Fame
Het NK Zandsculpturen bouwen vindt dit jaar van 26 augustus tot 13 november in Zandvoort plaats. Op de boule-

vard De Favauge, ter hoogte van het Badhuisplein, zullen
half augustus vijf Zandsculpturen verrijzen. De zandkun-

stenaars gaan werken met het thema ‘Walk of Fame’,
waarbij de deelnemers een beroemde Zandvoorter met
een daarbij behorend object moeten uitbeelden.

De organisatie van het kampioenschap ligt in handen
van de Zandacademie, onder
auspiciën van de World Sand
Sculpting Academy (WSSA).
De WSSA is een organisatie
die al meer dan 20 jaar wereldwijd competities organiseert, die officieel erkend zijn
door zowel de kunstenaars
als de gaststeden van deze
competities.

Bouwen

Het NK zandsculpturen wordt dit jaar in Zandvoort gehouden

Politiek verslag

Het bouwen van deze vijf
zandsculpturen is al een evenement op zich! U kunt van
19 tot en met 25 augustus
de kunstenaars aan het werk
zien. De beelden zijn ongeveer 3 bij 3 meter in oppervlak en circa 3,5 meter hoog.
Op de boulevard wordt

200.000 kg speciaal sculptuurzand gestort, 40.000 kg
voor ieder object. Het Zand
voortse strandzand is daar
niet geschikt voor.

Deltaplan
Verblijfstoerisme

Het zandsculpturenfestival
past binnen de jaarrondambitie zoals geformuleerd in het
Deltaplan Verblijfstoerisme
van de gemeente Zandvoort.
In andere badplaatsen is gebleken dat zandsculpturen
echte publiekstrekkers zijn en
veel positieve publiciteit genereren. Het festival kan een
extra stimulans zijn voor toeristen om een korte vakantie
te boeken en zo heerlijk van
een hopelijk mooie nazomer
in Zandvoort te genieten.

Raadsvergadering Debat & Besluitvorming, d.d. 13 juli

Olympia’s Tour komt toch naar Zandvoort
In 2012 komt de grootste amateurkoers van Nederland definitief naar Zandvoort en voor
het LDC is een extra krediet van een half miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat waren de
twee belangrijkste resultaten die vorige week woensdag door de raad werden vastgesteld.
Dit jaar zou Zandvoort een
finishplaats zijn voor de
grootste amateurkoers van
Nederland: Olympia’s Tour.
Door allerlei omstandigheden ging dat niet door. Wet
houder Gert Toonen heeft
daarna met de directie van
de koers overleg gepleegd en
heeft daarbij voor Zandvoort
mooie resultaten geboekt.
In 2012 zal Zandvoort twee
dagen lang in het teken van
wielrennen staan. De proloog
wordt op maandag 14 mei in
Zandvoort verreden. De start
zal op de Van Lennepweg
liggen en de finish op het
Stationsplein, een parcours
van 4,2 kilometer door het
dorp. Een dag later zal de eerste etappe in onze woonplaats
van start gaan. Na een ‘Rondje
Dorp’ verlaat het peloton dan
via de Zandvoortselaan ons
dorp. In 2013 zal Zandvoort
de finishplaats zijn van een
‘doordeweekse’ etappe en
zal het peloton de volgende
dag ook weer uit Zandvoort

vertrekken. In 2014 tenslotte
zal de afsluitende etappe
Zandvoort – Zandvoort met
aansluitend de slottijdrit door
ons dorp plaatsvinden. Het
college stelde voor om voor
ieder jaar dat Olympia’s Tour
Zandvoort aandoet, € 85.000
ter beschikking te stellen.
Volgens het college heeft het
toevoegen van een landelijk
aansprekend evenement
aan de toeristisch- sportieve
agenda van de gemeente
Zandvoort, een grote promotionele aantrekkingskracht.
Niet alle raadsleden wilden zich achter het voorstel
scharen gezien de grote bezuinigingen die doorgevoerd
moeten worden. De raadsleden Willem Paap (SZ), Virgil
Bawits (GL) en Jerry Kramer
(VVD) steunden het voorstel
niet. Kramer verklaarde niet
tegen Olympia’s Tour te zijn
maar wel tegen de bedragen
gezien de bezuinigingen.
De rest van de raad, Michel
Demmers (GBZ), Robbert de

Vries (D66) en Hans Drommel
(VVD) waren niet aanwezig,
steunde het collegevoorstel.
Wethouder Wilfred Tates
gaat kijken of de kosten uit
de toeristisch-economische
‘pot’ gehaald kunnen worden.
Vanaf volgend jaar zal in ieder
geval Olympia’s Tour op de
Zandvoortse begroting staan.

Half miljoen
extra voor LDC

Volgens projectwethouder
Wilfred Tates moet de grondexploitatie van het Louis
Davids Carré herzien worden
en heeft hij daarvoor aanvullende kredieten nodig. Die
aanvullende kredieten zijn
ter grote van bijna een half
miljoen euro. De gevraagde
aanvullende middelen zullen worden gebruikt voor de
verdere voorbereiding, begeleiding en uitvoering van het
project LDC.
Voor de realisering van het
project zijn uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld voor

de Brede School, de parkeergarage LDC 1 en de grondexploitatie. Op basis van de nu
voorliggende grondexploitatie en de daarbij behorende
achterliggende berekeningen
voor de overige uitvoeringskredieten is per saldo een
aanvullend krediet noodzakelijk van € 489.365 (excl. BTW).
Zowel de VVD als GBZ maakten zich grote zorgen over
het opnieuw beschikbaar
stellen van grote bedragen.
Wethouder Wilfred Tates: "Ik
wil het budgetrecht van de
raad niet aanvechten. Ik heb
ondanks het niet naar de raad
gaan om toestemming voor
extra budget te vragen, het
besluit toch genomen. Ik denk
dat het college toch goed gehandeld heeft. We moesten
in verband met de voortgang
deze beslissing snel nemen.
Het gaat om een speciale coating en verlichting.” Kramer:
“Ik wil, in verband met de
nieuwe vergadercyclus, toch
graag sneller over dit soort
zaken geïnformeerd worden.
Het moet en kan op kortere
termijn.” Het raadsvoorstel
werd aangenomen.

Natte rommelmarkt
en straatspeeldag

De enthousiaste aanvoerders van beide evenementen, Bart

Botschuiver en Peter Verswijveren, waren met medewerking

van vele buurtbewoners op zaterdag paraat met vele kramen en zondag met leuke spelelementen voor de verwachte
grote toeloop van belangstellenden en kinderen. Zowel zaterdag als zondag bleef het weer echter tegenwerken.

Struinen over de rommelmarkt

Binnen tien minuten gebeurde het op beide dagen dat een
vriendelijk schijnend zonnetje
veranderde in een echte nietsontziende hoosbui. Waarna
een half uur later gewoon
weer de zon begon te stralen.

Rommelmarkt

Zaterdag werd de 13e rommelmarkt redelijk goed bezocht
en zorgde voor een behoorlijke
verkoop bij de ca. 70 kramen
die in de straten van OudNoord waren opgesteld. Dit
jaar waren er duidelijk minder
bezoekers die echter wel gul
waren en in ieder geval met
leuke aankopen de soms wat
triest kijkende verkopers een
hart onder de riem staken.
Ook de onderlinge sfeer tussen de vele buurtbewoners
was perfect en waar maar
even tijd was, werd gezellig
met elkaar gepraat en koffie
gedronken. Een echte kletterbui maakte laat in de middag
een definitief einde aan de
traditionele rommelmarkt.

Straatspeeldag

Op de zondagse straatspeel-

dag eigenlijk een zelfde
beeld waar de vele kinderen
uit de buurt en Zandvoort
actief bezig waren of samendromden rond de draaimolen, de 25 meter lange buikschuifbaan met ontzettend
veel spierwit schuim en het
sumo-worstelen. Ook het
gevecht op de paal boven
het mini-zwembad gaf veel
spannende strijd te zien,
vooral toen de wat ‘oudere
jeugd’ zich er ook mee ging
bemoeien. En zoals altijd
lieten de kinderen zich niet
tegenhouden door wat minder weer en werd er volop
genoten van de geboden
activiteiten.
Zeker is dat de befaamde
rommelmarkt van Oud
Noord en de straatspeeldag,
waaraan bijna half Zand
voort wel even een bezoekje
brengt, beslist niet gemist
kan worden. Maar wie had
op 16 en 17 juli niet gerekend
op zonovergoten dagen en
heerlijke temperaturen?
Het mocht helaas dit jaar
niet zo zijn.

Sumo-worstelen op de straatspeeldag
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Iets te (ver)kopen?
t
Wij gaan me

e
i
t
n
a
k
Va

Van Maandag 25 Juli
t/m.
Maandag 15 Augustus

Met vriendelijke groeten van ons allemaal

Plaats een Zandkorrel
Vanaf 01-08-2011 te huur aangeboden
een gestoffeerd 2 kamer appartement

(op 4e etage met lift) met balkon en kelderbox,
direct aan de boulevard met uitzicht op zee
en strand. De huurperiode is minimaal
6 maanden en maximaal 12 maanden.
De huurprijs is nader overeen te komen
en zou dan inclusief Electra, Gas en Water zijn.

U kunt bellen op 0621831903
of mailen naar ronald@heerenvanvelsen.nl

Zie pagina 16
Aanbieding

voor vrijdag en zaterdag:

Omdat er veel vraag naar is:
Wederom onze gevulde koeken
4 halen - 3 betalen
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf

Toko Bintang Spare Rib's to go
American BBQ
style
Indonesian sate
style
Chinees babi pangang style
afhalen of bezorgen

€ 14,50

Toko Bintang
Tel.: 023-5712800
Haltestraat 34 Zandvoort

Strandpaviljoen
Thalassa 18
sinds 1959

Mosselen, mosselen,
hele fijne mosselen!!!
Uit de wok of uit de pan.

Die eet je bij Thalassa!!!
Voor reserveren: 023-5715660

www.versaanzee.nl
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C U L T U UR
Meesterlijk Kerkpleinconcert

Sporen uit het verleden
De Heilige Agatha

Meesterlijk zou eigenlijk met kapitalen geschreven moeten worden want wat was dat
zondagmiddag genieten in de Protestantse kerk. Drie meesters, van diverse leeftijden,
waren door de stichting Classic Concerts gecontracteerd en dat waren op voorhand al niet
de minsten. Allereerst was daar Jeroen de Groot, de leermeester van misschien wel het
grootste viooltalent van Nederland, Joep van Beijnum. Dan deed Van Beijnum ook nog
een duit in het zakje en last-but-zeker-not-least beroerden de snelle vingers van Bernd
Brackman de toetsen van de vleugel. Het bleek een goddelijke combinatie te zijn, hoewel
De Groot en Van Beijnum niet tegelijkertijd speelden.

door Nel Kerkman

Omdat de St. Agathakerk aan de Grote

Krocht elke zaterdagmiddag van 14.00
tot 17.00 uur is geopend voor de zomerexpositie ‘Heilige plaatsen’, is het

tevens een mooie gelegenheid om de

schitterende gebrandschilderde ramen
met de 10 heiligen in het middenschip

van de kerk te bezichtigen. In de kerk
ligt een folder met uitleg over de kerk.

Het eerste raam wat getoond wordt is van de Heilige Agatha. De Zandvoortse parochiekerk
is aan haar toegewijd. Agatha van Catania op Sicilië stierf de marteldood in 251 onder de
vervolgingen van keizer Decius. Op de afbeelding van het raam heeft Agatha in haar ene
hand de martelaarspalmtak en in haar andere hand heeft zij de tang waarmee haar borsten
werden afgesneden. De beide zijramen naast Agatha zijn ornamentramen waarin symbolen zijn afgebeeld. Links van haar is de onderrichtende hand (raad) te zien en is één van de
zeven gaven van de Heilige Geest. Rechts staat een hart in vuur en vlam (liefde) afgebeeld
en is het symbool van één van de drie goddelijke deugden.

Lambert Lourijsen

Vlnr. Jeroen de Groot, Bernd Backman en Joep van Beijnum

En misschien was dat laatste
wel goed. Zo kon Van Beijnum
goed aan bod komen en
toonde De Groot (50), ooit
leerling van de grote Herman
Krebbers, waarom hij en hij
alleen de leermeester van
de talentvolle jongeling is.
Wat deze man uit een viool
kan halen grenst aan het
onwaarschijnlijke. De ranke
vingers zijn zo snel dat het
bijna niet goed is waar te nemen en dan die strijkstok. Die
teisterde de snaren werkelijk
op een manier die niet snel
overtroffen zal of kan worden. De juiste leermeester
dus voor Van Beijnum. Maar
vlak die ook niet uit. Wat deze
jonge jongen, van amper 14
jaar, kan is echt fenomenaal.
Zuiver tot in het onmogelijke
en een zeer gedreven en kundige jongeling die, met goede
begeleiding, heel ver zal gaan
komen.

jubileumconcert van Classic
Concerts toen hij samen met
de grote Emmy Verheij op
mocht treden. Het dubbelconcert voor twee violen van
J.S. Bach werd op indrukwekkende wijze door de beide
artiesten gebracht. Ook zondag nam Van Beijnum een
groot portie van het succes
van het concert voor zijn rekening. Het leek wel of hij de
Sonatine voor viool en piano,
in G, op.100 van Dvorák, met
een werkelijk magistrale
Brackman (51) aan de vleugel, simpelweg uit zijn mouw
schudde. En dat terwijl het
toch zeker niet een van de gemakkelijkste stukken is om te
spelen. Ook na de pauze liet
Van Beijnum horen, en zien,
wat voor potentie hij heeft.
De Havanaise van Camille
Saint-Saëns voltooide hij uit
het blote hoofd met een werkelijk, terecht, ovationeel applaus na afloop, ook richting
Brackman.

Zandvoort maakte vorig jaar
al kennis met hem tijdens het

De Groot kreeg de redelijk
gevulde kerk bijna letterlijk

door Joop van Nes jr.

op de banken. Met name
na de pauze liet deze meester zien hoe bijvoorbeeld
de Zigeunerweisen van de
Spaanse violist en componist
Pablo de Sarasate gespeeld
dient te worden. Het leken
wel allemaal ‘trics & trucs’ die
hij uit de tengere viool wist
te toveren. Ook de Carmen
Fantasy van Franz Waxman
was zo een stuk waarin een
topviolist alles kwijt kan wat
hij in zich heeft en dat is bij
De Groot immens veel. En
altijd maar weer was daar
Brackman die liet horen hoe
een vleugel moet klinken.
Soms was het een beetje te
veel en overstemde hij de violisten maar dat was slechts
een enkele keer. De toegift
van Chopin was duidelijk
voor hem. Romantisch, ingehouden en de viool van De
Groot bijna perfect ondersteunend kwam er een eind
aan een zeer bijzonder concert. Classic Concerts krijgt
steeds meer de neiging om
voor topkwaliteit te zorgen.
Doen ze goed!

Alle glas-in-loodramen in de kerk zijn vervaardigd door beeldend kunstenaar Lambertus
Theodorus Cornelis Lourijsen. Hij werd op 22 november 1885 in Breda geboren en verhuisde in
1902 naar Amsterdam, waar hij een opleiding volgde aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid.
Hij vervolgde zijn studie in Den Haag. Later heeft hij les gehad van de bekende schilder
Jan Toorop. Lourijsen maakte onder meer mozaïeken voor de St. Bavo kerk in Haarlem. Zijn
raamontwerpen werden onder andere uitgevoerd door Bogtman uit Haarlem. Lourijsen
ligt begraven op het Agathakerkhof naast de kerk.
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

Jazzagenda 2011-2012 bekend gemaakt
De agenda voor het nieuwe seizoen van Jazz in Zandvoort in theater De Krocht is bekend

gemaakt. Organisator Eric Timmermans is best een beetje trots op de vele gevestigde namen die op de programmering staan. Het is hem opnieuw gelukt om gevestigde namen

te combineren met de aanstormende jeugd van de vaderlandse jazz scene. De basis voor
deze concerten is zoals te doen gebruikelijk het Trio Johan Clement.
Zo begint de serie op 4 september met niemand minder dan de Nederlandse Lady
of Jazz Rita Reys die in oktober gevolgd wordt door de
beroemde Scott Hamilton.
Het kerstconcert van Jazz in
Zandvoort is een concert van
Willem Hellbreker en Frits
Landesbergen met hun bekende Sax Vibes.
De volledige programmering
is als volgt.

4 september 2011: Rita
Reys; 2 oktober 2011: Scott
Hamilton; 6 november 2011:
Clare Foster (zangeres, VS);
18 december 2011: Willem
Hellbreker & Frits Landes
bergen (Sax Vibes); 8 januari 2012: Lydia van Dam
(zangeres. NL); 5 februari
2012: Francesca Tandoi (zangeres NL); 4 maart 2012:
Lilian Vieria (zangeres, Bra/
NL); 1 april 2012: Martijn van
Iterson (gitaar, NL) en 6 mei

2012: David Lukacs (klarinet,
NL).
Indien u verzekerd wilt zijn
van een toegangskaart voor
een bepaald concert is het
verstandig te reserveren. Dat
kan via www.jazzinzandvoort.nl, tel 023-5310631 of
e-mail: info@jazzinzandvoort.nl. De prijzen blijven
ongewijzigd, dus € 15 euro
per toegangskaart en € 80
voor een passe-partout.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Hele maand juli voor Pashouders:

Ierse Sukade lappen
Heel kilo € 9,95

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

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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
Remy Draaijer - 06-54323689

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Echt vloerbrood met
olijfolie bereid
Ciabatta nu van € 3,19
voor maar € 2,49

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

De lekkerste gekookte Zeeuwse mosselen eet je bij:

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

Voor pashouders:
gratis glas huiswijn
bij de Zeeuwse- mosselen-gerechten!

Aanbieding voor
de maand juli:
Voor
ZandvoortPas houders
gratis contactlenzen
een maand uitproberen

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Medina Woninginrichters

Aanbieding: Lamelparket eiken rustiek in de kleuren
naturel en wit van € 34,95 nu € 29,95 per m²

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie Maritiem
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
for shoes

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Tel. 023 571 44 10

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Voor Pashouders
Gratis glaasje wijn
bij de mosselen.

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

De wintercollectie
is binnen
Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

50 % Korting
Op de gehele zomercollectie

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2011 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

APK KEURING

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

NU OOK:

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

ter waarde van € 29,-

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

levering en plaatsing alle glassoorten.
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Zandvoortse

Courant
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IR DesIgn ZanDvooRt

Bezorg(st)er
worden?
Dat doe je bij
ZVO Verspreiders!
Ben jij onze toekomstige bezorger die in jouw omgeving 1 of meerdere malen per
week de brievenbus van je 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 je laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Word bezorger bij ZVO Verspreiders!
Surf naar www.zvo-verspreiders.nl of bel 06-1139 1478
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

tekst en foto: Nel Kerkman

De verwachting dat het in de laatste juliweek tot beter

Maaike Cappel
Al heel lang staat Maaike Cappel op mijn verlanglijstje

om haar te vragen voor een interview voor deze rubriek.
Als actieve en creatieve Zandvoortse is zij zeer beperkt in
haar vrije tijd. Maar ik had geluk: “Kom gezellig langs”, was

haar antwoord toen ik haar belde. In haar sfeervolle huis in
Nieuw Noord vertelt ze hoe zij als ‘niet’ Zandvoortse zich
hier prima thuis voelt!

In 1981 verhuisde de Amsterdamse Maaike op vijfjarige leeftijd naar Zandvoort en ging met haar ouders en broer Martijn
midden in het centrum wonen. Daar maakte ze kennis
met de Rekreade, wat later een belangrijke rol
in haar leven zou gaan innemen. Na haar
schooljaren bij de Oranje Nassauschool
(ONS), VWO op het Sancta Maria en
haar vervolgstudie aan de PABO,
kwam ze via een boogje weer terug bij haar oude school. Eerst
als stagiaire bij de kleuters en
nu is Maaike al 5 jaar onderwijzeres bij de ONS.

weer gaat komen staat nog niet op losse schroeven. De
recentste weerkaarten wijzen geenszins op een duide-

leeftijd begon ze als teamlid, nu is de Rekreade niet meer
weg te denken uit haar leven. De voorbereidingen vragen
veel tijd maar dat heeft ze er graag voor over. “Mijn broer en
ik hebben het bezig zijn met de paplepel binnen gekregen
want ook onze ouders waren en zijn nog steeds actief.” Het
motto van de familie Cappel is: ‘dingen maken is leuker dan
dingen kopen’. Haar huiskamer is er een mooi voorbeeld van,
overal staan en hangen creatieve handgemaakte attributen van de kinderen. De nieuwste aanwinst, een bankje van
klei met mozaïek, heeft dochter Madelief gemaakt voor de
prijsvraag ‘als je burgemeester zou zijn’. “Want”, zo vertelt
Madelief enthousiast, “Zandvoort is saai en bankjes
met kleur zijn veel leuker. Misschien kan ik die
wel samen met Hilly Jansen maken?” Met
zijn 3 jaar is ook Olivier actief: hij heeft
op zijn fietsje meegedaan met de
Fiets4daagse!

Praisediensten

Maaike is sinds kort jeugdouderling bij de Protestantse
kerk. Samen met andere ouders organiseert ze elke eerPoppenkastspeelster
ste zondag van de maand een
Voorheen heeft ze als leerkracht
‘Praisedienst’. De kenmerken
een aantal jaren les gegeven
van deze diensten zijn: een
bij het Ontwikkelingsgericht
gastvrij ontvangst voor iederOnderwijs (OGO) in IJmuiden. In
een, zowel jeugd als ouderen, in
eerste instantie wilde ze naar het toeen sfeervolle kerk, waar dans, muneel en dan vooral richting drama, maar
ziek, gebed en een verhaal met een
ze koos alsnog voor het onderwijs. Het thethema centraal staan. Zo is er elk jaar een
Maaike Cappel
ater heeft ze niet echt de rug toegekeerd want
Kerstmusical waar 30 kinderen van het kindersinds kort heeft zij haar diploma als poppenkastspeelster. koor ‘Kinderen van de Kust’ onder leiding van haar aan
“Daar heb ik veel geleerd om juist door niets te zeggen de meedoen. Dit kinderkoor wordt onder andere begeleid door
kinderen te boeien voor het spel”, legt ze uit. De poppenkast Maaike op de dwarsfluit, piano of op de viool. Ook dochter
is haar wel toevertrouwd. Samen met Wendy Jacobs heb- Madelief krijgt vioolles dus het muzikale gedeelte is in huize
ben zij dankzij een geldprijs van de provincie Noord-Holland Dolder/Cappel volop aanwezig. Voordat het gezin 4 weken
tijdens de internetactie ‘Gaanwedoen.tv’ attributen en ap- op vakantie gaat, staat alles in het teken van de Rekreade
paratuur voor een poppentheater kunnen kopen. Elke 1e en en het Santekraampie, dat dit jaar weer als afsluiting op en
3e woensdagmiddag van de maand zijn de beide dames rond de Protestantse kerk te vinden is. Voordat ik naar huis
achter de poppenkast in het Zandvoorts Museum te vinden fiets, maak ik een foto van Maaike samen met Madelief en
om de kleuters te vermaken. Helaas voor de fans is het nu Olivier. Maar laten we pappa Kim niet vergeten, hij is op de
zomervakantie en gaan de voorstellingen pas in september achtergrond druk bezig reclame bij de Zandvoortse Courant
weer beginnen. Ook de poppenkastvoorstellingen van de in te steken. Hij helpt zijn buurmeisje met haar krantenwijk.
Rekreade zijn beroemd, met Kissebiz als hoofdpersoon.
Ik word hartelijk uitgezwaaid door Olivier, hij is peertjes aan
het oprapen want dat moet ook gebeuren. Hoezo stilzitten? Dat komt in het woordenboek van dit gezin niet voor!
Duizendpoot
Ondanks haar drukke gezinsleven met Madelief (7) en Olivier Ondanks de regen ben ik erg vrolijk geworden van dit hart(3), is de 35-jarige Maaike samen met haar partner Kim van verwarmende ontvangst. Tot ziens Maaike op de Rekreade
Dolder al 6 jaar bestuurslid van de Rekreade. Ooit op jeugdige van 30 juli tot en met 12 augustus!

Krant niet ontvangen?

Rentree stabiel
zomerweer eind juli?

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail:
info@zvo-verspreiders.nl

lijke doorbreking van de huidige antizomerse drukpatronen. Toch komt de hoge druk via de Azoren weer eens om
de hoek kijken en dat breidt zich uit naar de Benelux.
Normaliter knapt het weer
na een tegenvallende julimaand op richting augustus en aansluitend wordt
de eerste augustusweek dan
doorgaans ook prima. Toch is
er ook een verband aantoonbaar tussen juli en augustus.
De kans op een tegenvallende augustusmaand is groter
als juli ook al matig was. De
afgelopen decennia viel dit
duidelijk op.
Het allerslechtste weerbeeld zoals we dat vorige
week hadden lijkt nu wel
voorbij te zijn. De komende
dagen blijft een weliswaar
opvullende depressie nog
wel in de buurt van ons land
bivakkeren en geeft nog altijd die instabiele atmosfeer.
Naast royale droge momenten kunnen er nog steeds
een aantal buien vallen de
rest van de week.
De invloed van de relatief
milde Noordzee (ruim 17
graden momenteel) laat
zich dan ook gelden en
juist boven het water vormen zich niet zelden buien
die uiteindelijk richting
Zandvoort en Haarlem trekken. Ook boven land krijgen
die buien trouwens nog
voldoende voeding om uit
te groeien tot flinke exemDo.

plaren, mogelijk met een
klap onweer in onze contreien. De koelte gaat ook
maar door met overdag
veelal slechts 17-18 graden.
Normaal is 22 graden maximaal voor half of eind juli.
In het weekend komt een
nieuw lagedrukgebied uit
nabij Denemarken en trekt
waarschijnlijk naar de noordelijke Noordzee. Dit geeft
natuurlijk geen beter weer,
integendeel. De buienactiviteit kan dan weer opleven
en het blijft onverminderd
koel bij een noordwestelijke
aanvoer met op zaterdag
slechts 16 graden maximaal.
Het staat buiten kijf dat
juli 2011 net als vorig jaar
een zeer natte maand gaat
worden als we straks op 1
augustus de regenbalans
opmaken. Zelden bracht
de hoogzomer uitstekend
weer de afgelopen jaren.
Misschien dat het dit jaar
wel lukt en begin augustus
zomer wordt?
Meer weer (achtergrondinfo) is er op de weerprimeurlijn, 0900-1234554
weerman Marc Putto
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ZANDKORRELS

Helpt u mij?

Eekhoorns verdienen een plek in
Noord-Holland. Net als veel andere
dieren en planten. Er is geld nodig
om de gebieden waarin zij leven
goed te beschermen. U laat hen
toch niet in de steek?.

Uw auto kopen of verkopen
via een professional?
www.autoverkoper.nu
sluit de deal voor U !!!
Ook voor reparatie, APK,
onderhoud, schadeherstel
(gratis vervangende auto)
autoverzekering, haal
en brengservice!!,
taxatierapport (gratis)
Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................

Bescherm de natuur en
ontvang het Vergeet-mij-niet
memoriespel cadeau.

Help mee en word ook Beschermer van Landschap
Noord-Holland, www.landschapnoordholland.nl

radio + tv

Radioindeling vanaf
1 maart 2011 van ZFM
Zondag
08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Maandag
08.00
11.00
12.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Countrytraxx
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you
Golden ZFM(H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur
Zandvoort op Zaterdag(H)
In Zandvoortse Zaken
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Tussen Eb en Vloed

Dinsdag

08.00 uur Zondag in Kennemerland(H)
11.00 uur Zantvoort uit Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
18.00 uur ZFM in de avond
19.00 uur In Zandvoortse Zaken(H)
20.00 uur ZFM Jazz(H)
22.00 uur Tussen Eb en vloed
20.00 uur Gemeenteraadsvergadering
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag

08.00
09.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM in de ochtend
De Watertoren
Inspiratieradio(H)
Muziekboulevard
De Vinyljaren
Muziekboulevard
Zpower
Country tracks
Flexx radio

20.00 uur De Hoop radio
21.00 uur Peaceful Radio(H)
23.00 uur Tussen Eb en Vloed

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdag
08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zaterdag
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Goedenmorgen Zandvoort(H)
De Watertoren
Muziekboulevard
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed
ZFM Jazz (H)
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je Weekend in
Vrijdagavond live
Sea It
Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Oud Zandvoort
Zandvoort uit Zandvoort
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door
zorgverzekering)
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Pedicure Salon Henny
voor een goede
voetbehandeling.
Komt ook bij u thuis!
Van Speijkstraat 23,
tel. 5734944, 06-50203097
of 06-31931940

Voor een profesionele en
plezierige voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u
naar Pedicure Carla.
Pro-voet lid. 14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................

Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg
(draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service
voor computergebruikers.
023-5719666
of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................

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

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in
via www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................

Valk Glasstudio voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

Hondenbrokken
op basis van Hert en Rijst.
Wij weten zeker dat
het uw hond zal smaken,
daarom willen wij
u met onze brok kennis
laten maken.
Deze week 15kg
van 38,95 voor 25 euro.
www.dedierenwinkel.info
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Feestje?
Boek een artiest of DJ
www.onair-events.nl
info@onair-events.nl
Tel: 06-19427070
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Brocante aan de kust
Nu gewoon in Zandvoort
verkrijgbaar:
kalk- en krijtverf van
Mia Colore in prachtige
kleuren, bij Brocante aan
de kust, Haltestraat 61a,
tel. 5713099
.........................................................
Hij is gestorven
om een einde te maken
aan de zonde,
voor eens en altijd;
en nu hij leeft, leeft hij voor
God. -- Romeinen 6:10
.........................................................
Fluffys Nail-corner
Bel voor een
professionele en gezellige
nagelbehandeling
met Petra Koper.
Inmiddels al
17 jaar ervaring.
Tel: 06-14719355
.........................................................
Te koop:
vrieskist Siemens
Type GT 22S03, izgs,
212 liter, wit.
T.e.a.b. tel. 023-5717592,
email burrtoon@casema.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

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

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de
particuliere voorwaarden kunt u een
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
antislipmatjes,
voetenbankje, helping
hand, sta-op-hulpen,
sta-op stoel, repose producten (decubityus preventie),
elleboog/hielbeschermers

Vanaf heden zijn
wij met 12 uur open
niet meer tevreden.
U kunt nu dus vroeger
binnen lopen want
op zondag zijn wij
om 10 uur open!
De Dierenwinkel
van Zandvoort
.........................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tevens door u in te vullen:

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Column

Kid Culture:
van hiphopper naar technoheld
We ontmoeten 'Kid Culture' backstage na afloop van zijn

DJ-set op Extrema Outdoor. De spontane en goedlachse DJ
neemt, ondanks het feit dat legende 'Moodymann' achter de decks heeft plaatsgenomen, ruimschoots de tijd om
een aantal vragen te beantwoorden.

Kid Culture opent vandaag, op uitnodiging van Carl Craig,
'Planet E', het vooraanstaande platenlabel van de Detroit
legende. Toch wel iets om trots op te zijn als je bedenkt
dat technogrootheden als MoodyMann, Dimitri en Richie
Hawtin op dezelfde stage staan geprogrammeerd.
Kid Culture is een DJ/producer geboren en getogen in
Amsterdam en sinds 1992 actief in de house scene. Dit is niet
vanzelfsprekend want aanvankelijk lag zijn muzikale voorkeur voornamelijk bij hiphopmuziek die eind jaren ’80 over
kwam waaien uit de Verenigde Staten. Voor oudgedienden
is hij ook bekend onder andere namen, maar na een break
eind jaren ’90 was het tijd voor een nieuwe start onder een
nieuwe naam: Kid Culture.
De sets van Kid Culture omschrijven zich het beste als warme
house en techno, geïnspireerd door muziekstromingen als
soul, jazz en funk. Geen muziek voor de massa maar dat
dient ook niet de insteek te zijn, geeft hij aan. Zijn muzikale
kwaliteiten staan buiten kijf en hij heeft de afgelopen jaren dan ook veel clubs in binnen- en buitenland de nodige
dosis funk en groove bijgebracht. Inspiratie doet hij onder
meer op door naar jazz te luisteren uit de jaren ’60, ’70 en
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’80. Vandaar dat hij, als jazzliefhebber, het ook een grote eer
vond om geprogrammeerd te staan op het groot en internationaal vermaard jazzfestival 'The Montreux Jazz Festival'.
Door de jaren heen stonden hier artiesten als Miles Davis,
David Bowie en Prince.
Gaandeweg het gesprek valt op dat zijn liefde voor muziek
ontegenzeglijk is en dat we vooral moeten benadrukken dat
collega's als Laurent Garnier en Jeff Mills ervoor zorgen dat hij
geïnspireerd en gemotiveerd blijft om mooie nieuwe muziek
te maken. Eerstgenoemde staat in oktober geprogrammeerd
op het Amsterdam Dance Event, het evenement waar we naar
alle waarschijnlijkheid Kid Culture ook aan het werk kunnen
zien. Momenteel timmert hij behoorlijk aan de weg met een
aantal nieuwe producties en na het festivalseizoen duikt hij
opnieuw, samen met collega's El Mundo en Satori de studio
in voor nieuwe producties.
We nemen afscheid op zijn Amsterdams, met een lach en
een boks. Terloops weet hij ook nog te melden dat hij half
september ook nog een keertje zal draaien in Bloemendaal.
In de gaten houden dus die programmering.

tekst & foto: Mandy Schoorl

Geen itee!

Stelt u zich eens voor: u fietst een bepaalde weg in en
er staat ineens een grote slagboom met een bord dat
zegt: om op deze weg te fietsen heeft u andere pedalen
nodig. U gaat naar het dichtstbijzijnde winkelcentrum en
haalt die pedalen. Helaas, de slagboom blijft nog steeds
gesloten want het bord bij de slagboom geeft nog steeds
aan dat die andere pedalen er niet op zitten. Je gaat weer
terug naar die winkel en haalt nog een set van die trappers. Helaas, het is weer niet goed. Je gaat inlichtingen
vragen hoe het kan en dan komt er een man, genaamd
Google, met de oplossing: het frame van de fiets is 64 bit
en je moet er met een 32 bit bij de slagboom aankomen.
Dus je gaat naar de fietsendief op de hoek van de straat
en je koopt een oude fiets en zet de nieuwe pedalen erop.
Eindelijk, met extra fiets in de hand, kan je de weg vervolgen na de slagbomen.
Lijkt een onzinverhaal, hè? Dat is het dus niet. Als je de
weg verandert in RTL Gemist, de pedalen in Microsoft
Silverlight en de fietsen in Internet Explorer, dan komt
het waarschijnlijk een stuk herkenbaarder over. En het
grappige is, iedereen accepteert het van die toverdozen
van computers, maar niemand zou het van een weg met
slagbomen accepteren.
Wil je als normale burger even GTST terugkijken op je
vakantieadresje, dan moet je gelijk een IT’er meenemen
op vakantie. Dat heb ik dus ook maar gedaan. Het wonderbaarlijke aan dit soort personen is wel dat ze ineens
in bits en bytes gaan praten om uit te leggen wat er mis
was. Na mijn uitleg dat er geen firewall is richting de waterpool, ging hij toch maar zwemmen en kon ik rustig de
cliffhanger van mijn programma kijken. Patrick, bedankt!

Get Out!

Vrijdag 22 juli 2011
Opening van de Kermis op het Badhuisplein en de aangrenzende boulevard. Toppers zijn de Break Dance en Turbo Polyp. De kermis duurt tot 31
juli. Beide zaterdagen is er om 22.30 uur een spectaculaire vuurwerkshow
te zien. Dinsdag en donderdag zijn eurodagen. Openingstijden: dagelijks
van 12.00 tot 24.00 uur, met uitzondering van de vrijdag- en zaterdagavond, die duren een uurtje langer, tot 01.00 uur. www.kermiszandvoort.nl
Zaterdag 23 juli 2011
’s Middags van 13.30-16.00 uur is er een extra optreden van Mark Janicello
in het Muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Deze Amerikaanse tenor en
stemwonder is een mix van personages tussen Elvis en Pavarotti.
’s Avonds duimen we voor een hele mooie zomerse dag, want dan komt
het Tropicana Festival tot leven. De Braziliaanse Samba band met danseressen zal de Caribische sfeer erin brengen, waarna vanaf 20.30 uur
de podia zullen beginnen met diverse Salsa bands. Laten we de heupen
lekker shaken! Tot 01.00 uur. www.muziekfestivalzandvoort.nl

H e t w o rd t w e e r d ru k k e r o p s t ra a t n u d e s t a r t v a n d e z o m e r v a k a n t ie in g a a t . E e n b e z o e k je a a n h e t s t ra n d m a a k t k id s a lt ijd s u p e r b lij. S p e c ia a l o p z o ’n ‘b la u w e lu c h t d a g ’ t u s s e n
d e re g e n d a g e n in , w a n t d a n b ie d t n ie t a lle e n z a n d , m a a r o o k e e n t ra m p o lin e u it k o m s t .

Zondag 24 juli 2011
We hoeven het dorp niet uit dit weekend! De salsaband ‘De Rocky Show’
speelt swingende merengue, wervelende salsa, sfeervolle bachata en
bekende exotische nummers. Tijdens het optreden is er een workshop om
je kennis te laten maken met de basispassen van de merengue of salsa.
Dus passie, energie, vrolijkheid, ritme en plezier! Ook zal een enthousiaste
groep dansers garant staan voor een wervelende en interactieve limboshow. Muziekpaviljoen Raadhuisplein, van 13.00-16.30 uur.
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Zaterdag 23 juli: feestelijke opening

Na een grondige metamorfose opent
POUR VOUS parfumerie Moerenburg haar deuren…
De hele dag kunt u zich laten verwennen door onze specialistes met een
gratis mini manicure behandeling inclusief nagels lakken of een mooie
make-up en huidverzorgings advies door de Sisley visagiste

Zaterdag kunt u bovendien extra leuk shoppen!!
20% openings korting op uw parfums en cosmetica aankopen
Bij aankoop van € 15,- een Pour Vous Body lotion of shower gel cadeau
Bij aankoop van € 150,- ontvangt u een bon voor een
behandeling in onze nieuwe Bergman beauty salon cadeau

Dit alles onder het genot van een drankje en
een muzikaal optreden van het Duo Azucar
Kom kijken en beleef de wereld van POUR VOUS parfumerie
POUR VOUS Parfumerie Moerenburg - Haltestraat 1, 2042 LJ Zandvoort
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Drieluik: MANTELZORGERS in ZANDVOORT

In drie interviews, afgenomen door Tom Hendriks, wordt in deze korte rubriek aandacht besteed aan de mantelzorgers
in onze woonplaats. In dit derde en laatste interview wordt mantelzorger Marieke Moll aan het woord gelaten.

Zorgen voor je naasten zit er bij Marieke Moll ingebakken
Haar grootste voldoening is, dat door de zorg van de familie haar zieke schoonouders heerlijk thuis konden blijven
wonen totdat ziekenhuisopname onvermijdelijk was. Marieke Moll (49) is een van die honderdduizenden mensen
in ons land, die met mantelzorg proberen het leven van
chronisch zieken dragelijk te maken. Mensen, die vaak in
anonimiteit helpende handen bieden en zichzelf daarbij
soms voorbij lopen. Ook Marieke overkwam dat, totdat
de huisarts zei dat zij gas moest terugnemen. “Maar dat is
moeilijk, want ik hou van oude mensen.”

Marieke Moll | Foto: Rob Bossink

Ziekenverzorgster Marieke
Stokm an uit Heemstede
kwam via De Wurf voorgoed
in Zandvoort terecht. Een
vriendin nodigde haar uit
voor een toneelvoorstelling
van deze folklorevereniging
en daarin speelde ene Gijs
Moll mee. Tijdens het traditionele bal na sloeg de vonk
over en met haar 21e jaar
kwam de jonge mevrouw
Moll in Zandvoort wonen.
Tien jaar lang werkte zij in
het Wim Mensink-huis aan
de Hogeweg en na de sluiting ervan in diverse andere
instellingen, zoals de Bodaan,
Huis in het Kostverloren,
Jacob in de Hout en het

Spaarneziekenhuis in Haar
lem. Ïn 2005 stopte zij beroepshalve met dit verzorgende werk. “Want ik kon er
niet meer tegen. Ik vind dat je
moet uitgaan van hoe je zelf
later behandeld zou willen
worden. Ik zag echter teveel
misgaan om me heen.”
Marieke bleef niet bij de pakken neer zitten en volgde een
cursus voor receptionistetelefoniste en is als zodanig
werkzaam bij een gezondheidscentrum. En haar zorgkennis komt daarbij regelmatig goed van pas. Net als
in haar privéleven, waar een
altijd zieke schoonmoeder
haar vaak om advies vroeg.

Het bleef niet bij advies,
steeds meer moest daadwerkelijke hulp worden geboden. Zeker toen ook haar
schoonvader ziek werd en
zelf hulp nodig had. Dankzij
de Thuiszorg en familieleden
konden haar schoonouders
in hun vertrouwde omgeving blijven. En sinds de dood
van schoonvader Moll zorgen Marieke en de anderen
ervoor, dat haar schoonmoeder het leven van alledag nog
steeds vanuit haar eigen woning kon meemaken, totdat
in 2007 ook voor haar ziekenhuisopname nodig was en
de dood haar wegnam.
“Het waren drukke tijden,
maar je deed dat gewoon.
Het hoorde bij mijn leven”,
aldus Marieke Moll, die eigenlijk een zorgdier is, waar
het zorgen voor haar naasten zit ingebakken. Want in
de loop der tijd nam zij ook
de zorg voor haar nu 91-jarige
moeder op zich. Haar moeder
heeft zich uiteindelijk laten
opnemen in een verzorgingstehuis “om haar kinderen al
dat werk niet aan te doen”,
maar ook daar blijft ondersteuning natuurlijk nodig.
Eigenlijk wist Marieke niet,
dat zij mantelzorg verleende
tot zij enkele jaren geleden

van hulporganisatie Tandem
een uitnodiging kreeg voor
een Dag voor de Mantelzorgbijeenkomst en constateerde, dat bijna alle in de brief
genoemde kenmerken van
mantelzorg op haar van
toepassing waren. Tandem,
Pluspunt en de gemeente
Zandvoort verlenen in haar
ogen veel steun aan mantelzorgers, maar het kan altijd
beter. En teveel mensen verlenen die intensieve zorg nog
in de anonimiteit en weten
niet, wat voor ondersteuning
er allemaal voorhanden is.
“Mantelzorg is een weg vol
valkuilen. Het begint vaak
eenvoudig, maar je wordt
erin meegezogen. Je moet
jezelf in de gaten blijven
houden, je moet ermee leren
omgaan. Bijtijds aan de bel
trekken om hulp, anders kan
je er zelf onderdoor gaan”.
Bij Marieke thuis wordt
ook regelmatig aan de bel
getrokken. Door buren, die
om raad of hulp komen.
Vanwege haar zorgkennis
is zij een soort vraagbaak.
“Maar op hun beurt helpen
buren ook weer. We zijn eigenlijk elkaars zorgverleners”, stelt Marieke tevreden
vast. “Het is een leuke straat,
waar de bewoners veel voor
elkaar over hebben”.

Mantelzorgers die naar aanleiding van dit drieluik meer
informatie willen of zelf geïnterviewd willen worden,
kunnen terecht bij Loket Zandvoort, Louis Davidscarré 1,
tel. 5740450. De Mantelzorgwijzer, een boekje met praktische
informatie voor de mantelzorger, is te downloaden via
www.loketzandvoort.nl of gratis af te halen bij het Loket.

Ambulances in Kennemerland weer de snelste
De meldkamer van Ambulancezorg Kennemerland is de snelste van ons land. Dat blijkt uit
de cijfers van 2010 die Ambulancezorg Nederland deze week bekendmaakte. De bevindingen pakken opnieuw goed uit voor de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland
(in oprichting).
In spoedgevallen zijn de ambulances in Kennemerland
in gemiddeld 8,37 minu-

ten bij de patiënt (landelijk
9,40 min.). De meldkamer
speelt hierbij een cruciale

rol. In Kennemerland zitten
tussen het moment van
melding en het vertrekken

van een ambulance slechts
1,25 minuten (landelijk 1,51
min.). De 24 ambulances die
in deze regio rijden zijn vorig jaar 37.924 keer ingezet
(landelijk 1.061.268 keer).
Hiervan ging het 20.676
keer om spoedgevallen.

Een ander gezicht
Onlangs las ik een artikel in de krant waarin stond dat
ruim de helft van de ondervraagden zich schaamt voor
zijn werkgever. Zij gaven aan op een feestje liever niet
over hun werkgever te praten. Hier heb ik lang over
nagedacht en ik vroeg mij af of het mogelijk is om vol
overtuiging je werk te kunnen uitoefenen zonder een
bepaalde trots te voelen. Hoe zit dat bij mij? Ik durf best
op een feestje te zeggen dat ik trots ben op mijn bank
en ik wil de reden hiervoor graag met u delen. Waarom
is het bijzonder om voor Rabobank te werken?
Rabobank is als geen andere bank betrokken bij onze
samenleving. Het voorop stellen van het gezamenlijke
belang van mensen en gemeenschappen acht Rabobank
even vanzelfsprekend als het aanbieden van hoogwaardige kennis en producten. Dit zit volledig verweven in
onze bedrijfscultuur en werkt door bij alle werknemers
en dus ook bij mij. Rabobank heeft oog voor de mensen
en de wereld, dichtbij en veraf, lokaal en grensoverschrijdend.
Onlangs maakte de overheid de tijdelijke verlaging van
de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% bekend. Als
maatschappelijk betrokken bank grepen wij dit moment
aan om te laten zien dat wij als Rabobank de woningmarkt echt een impuls willen geven. Naast de overheid,
zijn wij als uw bank, dé partij die starters helpt. Als extra
duwtje in de rug kunnen starters het komende halfjaar
daarom bij ons profiteren van een aantrekkelijk aanbod:
Starters hoeven de eerste 4 maanden geen rente op
hun lening te betalen en ontvangen vier maanden gratis een woonpakketverzekering. In die periode hoeven
geen premies te worden betaald voor woonhuis-, inboedel, aansprakelijkheid, en rechtsbijstandsverzekering.
Starters een betere start geven, Dat is ons idee.
Een mooi aanbod dus, maar het achterliggende doel
gaat verder. We proberen zo als marktleider meer doorstroming te bereiken en de woningmarkt een impuls te
geven. Ons streven daarbij is een gezonder fundament
onder de gehele woningmarkt. Daar is immers iedereen
bij gebaat.
Al deze zaken bij elkaar, geven mij als werknemer het
gevoel dat we veel meer doen dan financiële dienstverlening alleen. En ook ik probeer, als financieel adviseur,
mijn steentje daarin bij te dragen door allereerst uw
belang als klant voorop te stellen. Of u nu bij ons komt
voor een hypotheek, advies over uw verzekeringen,
beleggingen of spaargelden, financieel advies bij echtscheiding of een algehele financiële screening wenst,
u kunt erop vertrouwen dat wij integer handelen en uw
belangen voorop zullen stellen.

Ook nieuwsgierig naar wat wij voor u
kunnen betekenen? Bel voor vragen of
financieel advies 023-512 05 12.

Door Ciska Mostert, Financieel adviseur
bij Rabobank Haarlem en Omstreken
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Voorbereiding:

Begin met de sjalottencompote. Verhit de boter en olie in een hapjespan en fruit de sjalotjes
en rode ui zonder dat ze kleuren. Voeg de rest van de ingrediënten toe en stoof het geheel
heel zachtjes in circa 15 minuten tot een stroperige massa. Laat af koelen en verwijder de
steranijs. Breng op smaak met zout en peper.
Spoel de vissen af met koud water en dep ze droog met keukenpapier. Snijd ze aan de
buikzijde iets verder open en leg er takjes rozemarijn in. Bestrijk de vissen met olie en
bestrooi ze met peper, zout en kerriepoeder. Snijd ze aan beide kanten 3 keer diagonaal in en
steek er plakjes sinaasappel in. Leg de vissen in een visklem op een hete barbecue en rooster
ze in 10-12 minuten gaar. Keer ze halverwege. Serveer met de sjalottencompote.
Lekker met grof bruinbrood erbij.

Oplossing Kakuro

7

1 eetlepel boter,
1 teentje knoflook
1 eetlepel witte wijn
1 eetlepel olie,
(geperst),
of sherry,
250 g sjalotjes (gehalveerd), 1 eetlepel bruine suiker, zout en peper (versgemalen),
1 rode ui in ringen gesneden, 1 eetlepel balsamicoazijn, 1 hele steranijs.

Bent u de baas die Kyla zoekt? Kom dan eens langs om kennis met haar te maken.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl

2

Voor de sjalottencompote:

14

1 theelepel kerriepoeder,
1 sinaasappel
(halve plakjes).

		

2 eetlepels olie,
zout en zwarte peper
(versgemalen),

9

2 rode ponen
(panklaar),
enkele takjes rozemarijn,

1

Benodigdheden:

4

Het is dan de laatste week een ietwat, zacht uitgedrukt, herfstachtig geweest, eens zal
de zon toch weer gaan schijnen. Mocht u staan te popelen om de barbecue aan te steken,
dan heeft de Zandvoortse Courant hieronder voor u een lekker recept met rode poon.

5\14

Hoofdgerecht voor 2 personen

6

Rode poon van de barbecue
met sjalottencompote

5

Recept

11

Recept

		

Kook eens anders

Met haar rommelige en grijze
haren is Kyla een grappige verschijning. Het is een lieve schat,
deze kruising Bouvier. Ze is 9
jaar jong en erg lief; ze kan het
met iedereen goed vinden: katten, honden en kinderen, het is
allemaal geen probleem bij Kyla.
Als ze je niet kent wil ze graag
eerst even de spreekwoordelijke
kat uit de boom kijken maar al
snel heeft ze je in haar hart opgenomen en is ze je vriend voor
het leven. Blaffen is bij haar een
aandachtspuntje, ze doet het erg
graag en vooral buiten blaft ze
veel naar andere honden, puur
uit enthousiasme. Alleen thuis
zijn kan hierdoor wel lastig zijn en is dan ook niet aan te raden. Kyla zoekt een baas die
lekker met haar gaat wandelen en haar veel aandacht kan geven.
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Gelukkig hadden we half pension, want af en toe zaten we echt tussen de wijnvelden, de
bossen en de lavendel! Zo afgelegen dat daar echt geen restaurantjes te vinden zijn. Iedere
avond werd er een drie-of vier gangen menu met culinaire hoogstandjes voorgeschoteld.
Een keer hebben we per ongeluk lever besteld waarvan we beiden gruwelen. Het woord
foie de veau vergeten we nooit meer, haha!
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Leukste ervaring?
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De oplossing staat elders op deze pagina

3

7

11 5\17

8

		

6

5

13

1

8

6

5\17

1

11

Per KLM vertrokken wij richting Nice; een leuke stad die
we drie dagen verkend hebben. Mooie winkels, leuke
terrasjes en het strand op loopafstand. Vervolgens hebben we een rondreis van 10 dagen
gemaakt door de Provence en de Côte d'Azur. Om de drie dagen hadden we een ander hotel.
We hebben heel veel gezien, veel over smalle bergwegen gereden met prachtige uitzichten
maar ook lekker uitgerust aan de verschillende zwembaden. De laatste vier nachten na
de rondreis zaten we in een hotel in Sainte-Maxime. We zijn verschillende keren per boot
naar St. Tropez gevaren, hebben lekker over de markt gelopen en door de smalle straatjes
gezworven. Zo'n afwisselende vakantie is echt een aanrader.
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Hoe was de vakantie?
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

Wie
: Wim en Brigitte van Bekkum-Charbon
Bestemming : Zuid Frankrijk
Reisduur
: 17 dagen

28 12\24

3

16

23\9

5

4

Welkom thuis!
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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Heden Verleden
Kermis in Zandvoort

Eigenlijk is de kermis niet uit het straatbeeld van Zandvoort weg te den-

burgerij halsreikend uit naar een stukje vermaak. De locatie van de Zand-

ken. Alhoewel we het recent een paar jaar zonder hebben moeten stel-

voortse kermissen is altijd zeer divers geweest. Dit jaar komt de kermis op

len, heeft Zandvoort een lang verleden met kermissen. Vroeger keek de

het Badhuisplein te staan.

De oude foto hieronder toont hoe jong en oud geïnteresseerd naar een draaimolen staan te kijken. De kermis stond
toen op het Tramplein wat sinds 1950 het Raadhuisplein is. Daarna is de locatie naar de open ruimte verhuisd vlak
achter de Grote Krocht naast het P.E.N gebouw. Dat was een ideale plaats lekker centraal in het centrum. Toen deze
ruimte werd volgebouwd met onder andere het postkantoor, heeft de kermis jaren op de Prinsesseweg en op het
Zwarte veldje gestaan. Na klachten van de omwoners heeft de kermis nooit meer een vaste plek gehad en heeft zelfs
een paar keer op het circuit gestaan.

Zandvoort verrijst, zal zaterdagmiddag a.s. om twee uur
zijn poorten openen. Het lunapark wordt opgebouwd op
het terrein aan de Herenstraat en zal dit jaar diverse nieuwe
attracties bieden. O.a. zal óók een zgn. „achtbaan" verrijzen.
De kermis-attracties, die momenteel nog aan de kop van
de Zeestraat staan, zullen dan naar het lunapark aan de
Herenstraat worden overgeplaatst.

Kermisverbod in 2003

Jaartal van deze foto is helaas onbekend. Vermoedelijk is deze kermis op het voormalige Tramplein (nu Raadhuisplein)

In een krant uit 1939 staat een leuk gedichtje
over kermis vieren
TER KERMIS
Muziek, gedraai, geroep, een bel
en leutig kermisvieren,
een felle slag op 't hoofd van jut,
een schommelboot en zwieren,
maar 't groote rad van avontuur
doet 't meeste opgeld in een uur!

De goklust zit den mensch in 't bloed
elk wil een kansje wagen,
bij elke vierde worp, een schok,
doet hartklop sneller jagen,
hij die het wint -de planken opdoor menschengolf, de spanning stop.
De schiettent trekt het man-publiek,
heldhaftig die geweeren,
de haan gaat over plof er naast.
hij wou in 't hart probeeren,
maar och dit is maar kinderspel
de echte vijand treft hij wel.
Al plenst de regen harder neer,
bij 't schijnsel van de lichten
zijn d' oogen enkel zonneschijn,
geen bui op de gezichten,
't groot dorpsgezin is bij elkaar
want kermis komt maar eens in 't jaar!
Ria Draak-Groenveld.

1939 Toen werd ook al teveel op één dag gepland

De heer Van Rijnberk herinnert aan de rede van den heer
Bolwidt, uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen, en waarbij werd gehoopt op een vreedzame houding
van alle bevolkingsgroepen. Daarom heeft het de s.d.raadsfractie onaangenaam verrast toen bekend werd, dat
de Oranjevereniging op 1 Mei met een kermis de verjaardag
van de Prinses wil vieren. Een viering van een verjaardag
op twee dagen is te Zandvoort nog niet de gewoonte geweest. Wethouder Slegers deelt mede, dat het bestuur van
de Oranjevereniging zeker niet het plan heeft om een bevolkingsgroep onaangenaam te zijn, doch omdat de Zondag
een rustdag is, is besloten de verjaardag op ‘1 Mei te' vieren.
De heer Elffers acht een oplossing zeer moeilijk. Wethouder
Van der Moolen deelt mede," dat de Oranjevereniging ook 1
Mei tot feestdag heeft genomen, alleen en uitsluitend om
den exploitant te helpen.

1945 Kermis op het Tramplein met
niet alleen een zweefmolen

De Zandvoortse kermis is het laatste decennium min of meer
uit het straatbeeld verdwenen. Oorzaak was de overlast die
de bewoners van de Prinsesseweg en de Koningstraat ondervonden van met name de harde muziek en de kermisgangers. Ook het eeuwige zwerfafval dat ontstond en onbeschoftheid om de natuurlijke behoeften in de tuinen van de
bewoners te doen, was er debet aan dat er een verbod kwam
in 2003. De kermis is toen twee jaar niet meer in Zandvoort
geweest. In 2006 werd er opnieuw een poging gewaagd om
een kermis naar Zandvoort te halen. De locatie werd de ‘oude
slipschool’ aan de toegangsweg van Circuit Park Zandvoort.
het was niet bepaald een gelukkige keuze. De exploitanten
klaagden steen en been vanwege het wegblijven van de
klandizie en die klaagde weer dat de kermis te ver van het
centrum was gesitueerd.

Vuurwerk

Hierna volgde opnieuw een impasse van twee jaar. Nu heeft
de gemeente dan eindelijk de knoop doorgehakt en een
schitterende locatie als kermisterrein aangewezen. Midden
in het dorp en aan de kust, het gebied dat zeer aantrekkelijk
is voor de toeristen die Zandvoort bezoeken. Ook is de oude
grandeur van een tweetal vuurwerkshows weer van stal gehaald. In vervlogen tijden was het steevast zes woensdagen
in het hoogseizoen feest voor de liefhebber van de knallen
en de vuurfontijnen, georganiseerd door de voorloper van
de VVV. De Rotonde op het Badhuisplein zag altijd zwart van
de mensen evenals de boulevards. Het zijn er nu ‘maar’ twee
maar wellicht is het mogelijk dat deze publiektrekkende
shows in de toekomst weer terug kunnen komen. Het past
zeker in het plaatje dat Zandvoort wil zijn: een toeristenplaats pur sang en de eerste badplaats van Nederland.

Er zijn te Zandvoort plannen in voorbereiding om van 4 tot
12 Augustus a.s. een kermis te houden, welke geheel onder
leiding zal staan van het Oranje Comité Zandvoort. O a. zullen dan aanwezig zijn: een golfbaan, een vlooientheater,
een auto-scooter, een zweefmolen, een Deense hoogvaart,
ballentent, schiettent, enz., zodat er die dagen voor elk wat
te genieten valt. Een woord van hulde aan het O.C.Z. voor
het initiatief hiervan, is zeker niet misplaatst.

1958 De kermis werd toen Lunapark genoemd

Het zomer-lunapark, dat elk jaar in het hoogseizoen in
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Gemeentelijke publicatie week 29 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 28 en
de verdere in week 28 door het college genomen besluiten
zijn in week 29 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die
op 20 juli 2011 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,
vanaf heden tot en met 20 juli 2011 ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis en op de website via raadsnet.

Informatie/Presentatie Voorontwerp ‘Reconstructie
van Lennepweg’

Naar verwachting wordt na de zomer 2012 gestart met de
reconstructie van de Van Lennepweg tussen de Vondellaan
en de van Speijkstraat.

Ter inzage Ontwerptekening

Om u een beeld te geven kunt u de komende periode, vanaf 14
juli 2011 tot 1 september, de ontwerptekening in de hal van het
gemeentehuis bekijken. De openingstijden zijn van maandag
tot en met woensdag 08:30 uur tot 16:00 uur, do 08:30-20:00
uur en vrijdag van 08:30-12:30 uur. Daarnaast kunt u de tekening ook inzien op de website van de gemeente onder actueel/
plannen en projecten / Reconstructie van Lennepweg.

Melding vuurwerk

Op zaterdag 23 juli en zaterdag 30 juli wordt door Katan Vuurwerk v.o.f. te Ulft vuurwerk afgestoken. Het afsteken van het
vuurwerk zal plaatsvinden tijdens de kermis in Zandvoort op
het strand ter hoogte van de Strandweg en begint om 23.00
uur en eindigt om 23.15 uur.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:

- Strandafgang Barnaart 18, plaatsen permanent strandpaviljoen, ingekomen 08 juli 2011, 2011-VV-113.
- Haltestraat 28, verwijderen toog en aanbrengen staalconstructie, ingekomen 13 juli 2011, 2011-VV-114.
- Heimansstraat 1, verwijderen asbesthoudend materiaal,
ingekomen 14 juli 2011, 2011-VV-115.
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:

- Buureweg 5, brandveilig gebruik, ingekomen 14 juli 2011,
2011-VV-116.

Bentveld:

- Parnassialaan 1, kappen 3 eiken, 2 coniferen en 1 duinden,
ingekomen 11 juli 2011, 2011-VV-112.
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
Verzonden omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

kens 1990 op de volgende locaties:
- op het Gasthuisplein nabij de Sandrinastraat;
- op de Kruisstraat nabij de Agnetastraat;
- op de Gasthuisstraat nabij het Gasthuisplein;
- op de Swaluëstraat nabij de Pakveldstraat;
- op het Kerkplein, Kleine Krocht en Haltestraat direct ten
noorden van het Raadhuisplein;
- op de haltestraat nabij de Zeestraat;
- op de Diaconiehuisstraat nabij de Nieuwstraat;
- op de Kanaalweg en Koningstraat nabij de Oosterstraat;

Zandvoort:

- Linnaeusstraat 2, bouw brandweerkazerne, verzonden 14 juli
2011, 2011-VV-078.
- De Savornin Lohmanstraat 4, wijzigen kozijn van de badkamer
aan de voorzijde, verzonden 14 juli 2011, 2011-VV-105.

2. de borden E1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens 1990 met onderbord “zaterdag a.s.”, “vrijdag
t/m zondag” of “dinsdag a.s.” te plaatsen op de locatie van de
parkeervakken binnen het gebied van ‘Tropicana’, ‘Jazzfestival’
en ‘Dancing on the Street’.

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure):

Bezwaarschrift

Zandvoort:

- Hogeweg 42, brandveilig gebruik Zorgclusterwoning voor
24-uurs zorg, verzonden 14 juli 2011, 2011-VV-057.

Bezwaarschriften

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

Verkeersbesluiten

Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit
een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende
een bezwaarschrift kan indienen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te
bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat
vertegenwoor¬digen, verzoeken wij u tevens te vermelden de
naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze
persoon.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van
een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

Dit verkeersbesluit is genomen ten behoeve van noodzakelijke
bebording en verkeerstekens bij ‘Tropicana’, ‘Jazzfestival’ en
‘Dancing on the Street’ van Zandvoort

Centraal telefoonnummer

Uit het oogpunt van:
- het aanbieden van een parcours voor ‘Tropicana’, ‘Jazzfestival’
en ‘Dancing on the Street’;
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het
voetgangersverkeer;
het gewenst is om gedurende ‘Tropicana’, ‘Jazzfestival’ en
‘Dancing on the Street’ verschillende straten in het centrum
te Zandvoort af te sluiten voor verkeer;

Melding of klacht?

vergunningshouder voor de desbetreffende wegen kunnen
parkeren op De Favaugeplein vanaf vrijdag 22 juli 2011 tot en
met zondag 24 juli 2011, vanaf donderdag 4 augustus 2011 tot
en met maandag 8 augustus 2011 en vanaf maandag 12 september 2011 tot en met woensdag 14 september 2011;
Besluiten:
1. over te gaan tot de plaatsing van borden conform model C1
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-

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.
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.

golf

honkbal

Zandvoort Open gespeeld in de regen
Op de baan van de Kennemer Golf & Country Club is afgelopen maandag het 11e Zandvoort Open gespeeld. De golfwedstrijd, die eens per jaar alleen voor de inwoners van

het dorp Zandvoort wordt georganiseerd, werd geteisterd

door storm en slagregens waardoor de toch al moeilijke
baan alleen maar nog moeilijker werd.

De winnaars van het Zandvoorts Open

Toch was zo goed als iedereen die ingeloot was,
160 inschrijvingen voor 96
plaatsen, aanwezig en toog
vol goede moed het slechte
weer in om de schitterende

baan te bestrijden. De uitslag gaf een aantal verrassingen te zien, en dat was
gezien de omstandigheden
niet echt raar. Winnaar werd
Raph Kras met 37 stableford

punten (handicap 17), gevolgd door Martin Spaans
met 34 punten en op de
derde plaats eindigde Hans
Botman eveneens met 34
punten. Hij werd derde omdat Spaans op de laatste 9
holes beter scoorde, een regel in het golf. Beste dame
werd Elisabeth Hauswirth
met 31 punten en zij kreeg
tevens de prijs voor de longest drive bij de 20 deelnemende dames. Longest
drive bij de heren was voor
R. Verburg en de neary was
voor H. Frederiks. De neary
bij de dames kon niet worden uitgereikt omdat geen
van de dames het balletje
direct op de green van een
hole kon krijgen. Ten slotte
was de poedelprijs voor
Emile Cevat die ondanks
zijn handicap van 14 slechts
5 punten wist te scoren.

autosport
Ard Keff wint met klein verschil op Assen
Een man die op de rollerbank verkeerde metingen doet.
Rijders die onterecht uit de uitslag worden gehaald en een
balende coördinator van de DNRT. Een aantal gebeurtenissen rondom de races in de BMW E30 Cup, zorgden voor een
schaduw over de prestaties van Zandvoorter en regerend
kampioen Ard Keff.

Ard Keff op het circuit van Assen | Foto: Youri Verswijveren

Na afloop moest een aantal
wagens naar de technische
controle voor een meting
op de rollerbank. Alleen, de
dienstdoende technicus gaf
de verkeerde informatie door
aan de rijders over hoe de berekening uitgevoerd werd,
waardoor onterecht sommige rijders in de uitslag niet
voorkwamen en uiteindelijk
toch weer hun plek terugkregen. Voor Keff was de eerste

race een slag die hij moest leveren met Pieter Bikker. Al vaker heeft de Zandvoorter het
met hem aan de stok gehad.
“Bikker deed er alles aan om
mij te blokken, af te snijden
en hield remproeven”, aldus
onze plaatsgenoot. Vooraan
hadden Guus Bader en Tobias
Kreuger geen last van deze
capriolen. Uiteindelijk wist
Bader de race te winnen gevolgd door Kreuger en daar

weer achter Bikker, gevolgd
door Keff. Doordat Bikker echter een tijdstraf kreeg opgelegd, schoof Keff uiteindelijk
door naar de derde plaats.
Voor de tweede race lagen
de kaarten iets anders. Keff
startte vanaf de tweede startrij, kende een goede start
waarbij hij zowel Bader als
Kreuger voorbij stak en als
eerste de eerste bocht indook. Lange tijd hield hij
het vol, maar in de zevende
ronde wist Bader Keff af te
troeven. Daarna volgden, in
de resterende drie ronden,
een spervuur van aanvallen
van Keff, maar die wist Bader
bekwaam af te slaan. Tot de
laatste bocht in de laatste
ronde. Keff reed een ietwat
andere lijn en had op die
manier een hogere snelheid
ontwikkeld, waardoor uiteindelijk Bader op de finish werd
geklopt door de Zandvoorter.
De volgende race is 7 augustus op Circuit Park Zandvoort.
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Sander Paap Europees Kampioen
Plaatsgenoot Sander Paap (16) is vorige week in Gijón (Spanje), samen met zijn team, met

overmacht Europees Kampioen Honkbal U19 geworden. Jong Oranje verloor geen wedstrijd en werd dus terecht de beste van Europa en volgt daarmee Italië op.

Sander Paap met de cup in zijn handen

Zes van de zeven wedstrijden werden ruim gewonnen.
Alleen met gastland Spanje
had Jong Oranje moeite maar

won toch met 1-0. Paap, die
als tweede catcher aan de
selectie werd toegevoegd,
heeft zo veel ervaring kunnen

opdoen. Ruim 2 wedstrijden
heeft hij mogen spelen. Twee
keer was hij startende catcher
(tegen Frankrijk en Litouwen).

voetbal
Indeling District West 1, 2e klasse A
Onlangs heeft de KNVB de nieuwe indeling van district West 1, 2e klasse A bekend gemaakt, de klasse waarin het eerste elftal van SV Zandvoort opnieuw het komende sei-

zoen zal acteren. Een aantal verenigingen zijn uiteraard verdwenen en die plaatsen zijn
ingevuld door vier nieuwe clubs.
Verdwenen zijn ten eerste
Voorland, dat in de loop
van het seizoen uit de
competitie werd gehaald,
Jong Hercules dat rechtstreeks degradeerde en
Haarlem/Kennemerland dat
niet door de nacompetitie
kwam. Omdat Haarlem/
Kennemerland degradeerde

is SV Zandvoort nu de enige
regionale vereniging in de
2e klasse. DVVA werd afgetekend kampioen.
Nieuw in de competitie zijn
Opperdoes uit het gelijknamige plaatsje in West
Friesland waar de bekende
Opperdoezer aardappelen

vandaan komen; BOL of
te wel Broek op Langedijk,
waar de zeer bekende koolafslag is; het Amstelveense
AMVJ en terug van een jaartje weggeweest: WV-HEDW,
de fusieclub van maar liefst
5 verschillende verenigingen
die in de loop der jaren bij
elkaar zijn gekomen.

adverteerders
Administratiekantoor
K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee

Cense en van Lingen
Club Nautique
Corry's Kaashoek
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Handelsonderneming
De Bode
La Bonbonnière
Onel Window Dressings
Parfumerie Moerenburg

Rabobank Haarlem
en Omstreken
Riche aan Zee
Stengs Assurantie
Stichting Muziekfestival
Zandvoort
Thalassa Strandpaviljoen 18
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
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Eerste leerlingen verlaten De School

Afgelopen vrijdag beleefde De School een mijlpaal in hun bestaan. voor het eerst stroomden
leerlingen door naar het voortgezet onderwijs: twee naar het VWO en twee naar de Havo.

Helaas konden maar drie van de vier leerlingen aanwezig zijn

De School is in 2008 gestart
met 14 leerlingen en groeit
komend jaar naar verwachting naar 60 leerlingen. De
School heeft sinds de opening veel publiciteit gekregen omdat het de eerste
school in Nederland was die

flexibele school- en vakantietijden invoerde, als onderdeel van hun visie om voor
elk kind zoveel mogelijk onderwijs op maat te kunnen
organiseren. In september
2011 krijgt dit initiatief een
vervolg in de vorm van een

landelijk experiment van het
ministerie van Onderwijs
waaraan 10 scholen mee
mochten doen.
Tijdens de afscheidsavond
boden de aanstaande brugklassers de bovenbouw hun

'meesterstuk' aan, een schatkist met gekleurde kaarten
waarmee kinderen dagelijks
ideeën kunnen opdoen om
gezellig, en rekening houdend met elkaar, mee om
te gaan. Het cadeau aan de
hele school was een klok met
hun foto zodat ze zeker niet
vergeten worden. De onderwijzeressen werden in de
bloemen gezet.
Juf Andrea sprak beeldende
woorden waarmee ze de bijzonderheid en eigenheid van
elk kind treffend beschreef.
Met een lichtgevende wereldbol en lieve kaartjes van
de zieke juf Marjolein verliet
het afscheid nemende drietal het podium. De avond
werd afgerond met de bekendmaking van de prijzen
voor best geklede hippie in
de categorieën 'leerkracht',
'ouder' en 'kind'.

Louis Rijnders geeft het stokje door

Na 45 jaar stopt Louis Rijnders met zijn werkzaamheden als
aannemer. Hij geeft gelukkig zijn vakmanschap door aan zijn
twee neven, Marcel Paap en Jeroen van Soest, die respectievelijk al 14 en 3 jaar bij hem in dienst zijn. Onder een nieuwe
naam 'Paap & Van Soest Bouwbedrijf Zandvoort' bieden zij u
per 1 augustus aanstaande de vertrouwde service.

Louis Rijnders is aannemer af

Louis Rijnders, die het heel
leuk vond om met zijn handen te werken, is op 15-jarige
leeftijd in 1965 als timmerman begonnen bij aannemer
Willem Dorsman. Ook heeft
hij 16 jaar bij Jan Deutekom
gewerkt. In die tijd heeft hij
vier jaar de avondschool gevolgd bij de HTS Haarlem
om zijn aannemersdiploma
te halen; best pittig als je
overdag werkt en daarnaast
samen met vrouw Joke twee

kleine kinderen hebt. Voor die
tijd was Louis in zijn vrije tijd
al behoorlijk actief geweest
door in 1978 zijn eigen huis
aan het Jan Snijerplein te
bouwen. "Op 1 augustus 1988
ben ik als erkend aannemer
zelfstandig begonnen; de
eerste jaren in samenwerking
met andere startende collega's van de opleiding. Ik deed
veel 'burgerwerk': het renoveren en onderhoud van woningen, waaronder vooral het

luxe timmerwerk en het terugbrengen in de oude staat
van woningen in Zandvoort,
Aerdenhout en Bloemendaal",
vertelt hij met veel plezier.
Hoewel hij vanaf het begin veel gebruik maakte
van een grote vaste kern
aan Zandvoortse onderaannemers voor bijvoorbeeld
tegelzetten, schilderwerk,
elektriciteit, metselwerk,
loodgieterswerk en dergelijke, kon hij het vele werk niet
meer alleen aan en kwam in
eerste instantie neef Marcel
Paap bij hem werken, later
gevolgd door neef Jeroen van
Soest. In de afgelopen tijd is
door de heren onder andere
het Rode Kruisgebouw aan de
Nicolaas Beetslaan gerenoveerd. Behalve deze mannen
moet beslist ook de inbreng
van echtgenote Joke, die ook
prachtige aquarellen maakt
maar dat terzijde, genoemd
worden. Zij heeft vanaf het begin de telefoon beantwoord
en zorgde er eveneens voor
dat de gehele administratie
goed gevoerd werd. "Door de
week was ik van half acht tot
zes uur buitenshuis aan het
werk en 's avonds zat ik op

kantoor berekeningen, calculaties en offertes te maken.
De zondag was daarom heilig
en uitsluitend voor het gezin
bestemd", geeft Louis aan.
Door die drukte was er weinig tijd voor een hobby. Eén
maal per jaar echter kon men
Louis bewonderen tijdens de
befaamde Solexrace door het
dorp. Hij won zelfs twee keer
de originaliteitsprijs met zijn
bijzondere uitdossingen: de
nagemaakte muziektent en
zijn impressie van de hertenoverlast! Dat hij inderdaad
een vakman is, blijkt ook uit
zijn sfeervol verbouwde eigen
woning.
De komende vrije tijd gaat
besteed worden aan de vier
kleinkinderen, maar reizen
naar bijzondere bestemmingen staat eveneens op het
programma. In het verleden
gingen zij al met een tent
naar de Noordkaap, per camper door Australië of maakten
ze spectaculaire offroadreizen
in onder meer Zweden. Wij
wensen Joke en Louis Rijnders
nog fijne jaren toe.
‘Paap & Van Soest Bouwbedrijf
Zandvoort’, tel. 06-38438094.
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Nogal hardnekkige
Hollandse zomer
De recentste weerkaarten wijzen nog niet op een

duidelijke doorbreking van de huidige atmosferische
drukpatronen. Augustuswarmte en langdurige droogte zijn niet in zicht binnen een dag of tien.
Normaliter knapt het weer
na een tegenvallende julimaand op richting augustus en aansluitend wordt
de eerste augustusweek
dan doorgaans ook prima.
In zekere zin gebeurt dat nu
ook, want de komende dagen is het alleszins redelijk
juliweer.
Toch is er ook een verband
aantoonbaar tussen juli en
augustus. De kans op een
tegenvallende augustusmaand is groter als juli ook
al matig was. De afgelopen
decennia viel dit duidelijk
op. Het allerslechtste weerbeeld zoals we dat afgelopen weekend hadden, lijkt
nu wel voorbij te zijn.
Zandvoort en Bentveld
noteerden geen hogere
temperatuur dan 13,3 graden afgelopen zondagmiddag. Het was daarmee
zowat de koudste julidag
die we ooit meemaakten.
Ongeveer even koud was
het in Zuid-Kennemerland
eind juli 1981, dus 30 jaar terug. Soms moest de kachel
even aan zelfs. Een enkele
keer is het in januari 14-15
graden tijdens hele zachte
winterfasen.
De komende dagen blijft
een, weliswaar opvullende, depressie nog wel
in de buurt van ons land
Do.

bivakkeren en geeft nog
altijd een lichtlabiele atmosfeer. Naast royale
droge momenten kunnen
er nog steeds een paar
buitjes vallen de rest van
de week. Erg veel regen
komt er niet, maar doordat er weinig stroming is
zou een bui wel kunnen
uitregenen.
De koelte gaat ook maar
door, vooral richting weekend met overdag meestal
18 graden. Toch is en wordt
het geen slecht weer de komende dagen en ook in het
weekend is het vaak prima
toeven buitenshuis. Warm
is het beslist niet, maar een
groot deel van de tijd blijft
het droog met wat zon en
het waait niet hard.
Tussen 1 en 5 augustus zou
de 25 graden wel eens een
keer gehaald kunnen worden. Het staat buiten kijf
dat juli 2011 net als vorig
jaar een zeer natte maand
gaat worden als we straks
begin augustus de regenbalans opmaken. Zelden
bracht de hoogzomer uitstekend weer de afgelopen
jaren.
Meer weerinfo is er via de
weerprimeurlijn, 09001234554
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
Max

21

19

18

19

Min

14

13

13

12

Zon

65%

30%

25%

45%

Neerslag

40%

15%

20%

20%

nnw. 3-4

nnw. 3-4

nw. 3-4

wnw. 4

Wind
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Dier van de Week
Haar ogen vallen als eerste op: Ilona is Odd-Eyed. Dit betekent dat ze één blauw en
één groen oog heeft. Deze prachtige witte poes is echt een bijzondere verschijning!
Ze is pas 1 jaar jong en is dan ook nog erg speels. Ze is ontzettend lief en gek op
aandacht en knuffelen. Ilona is heel makkelijk in de omgang en kan met iedereen opschieten: kinderen, honden, katten, ze vindt alles leuk. Bij witte katten met
blauwe ogen komt doofheid vaak voor. Omdat het vermoeden bestaat dat Ilona ook
doof is kan ze helaas niet zelfstandig naar buiten. Een afgesloten buitenruimte zo
natuurlijk ideaal voor haar zijn.

Slaggeweld van honkballers
De honkballers van ZSC hebben vorige week zondag een

mooie overwinning geboekt op Hoofddorp Pioneers 6.
Vooral het slaggeweld van de Zandvoorters zorgde voor de
overtuigende 18-0 eindstand.

Ilona zoekt een gezellig en levendig huis waar ze veel aandacht krijgt. Kunt u haar
dit geven? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze schoonheid.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5.
Geopend van maandag t/m zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur.
Tel. 5713888
Internet: www.dierentehuiskennemerland.nl
Onderhoudswerkzaamheden tijdens de zomerstop

In alle vier innings die deze
wedstrijd duurde kwamen
onze dorpsgenoten tot scoren. Met name de eerste inning was erg sterk. Door 2x3
slag en een fraaie vangbal
van Sven v.d. Koekelt, waren de eerste drie slagmensen van de gasten al snel
uit. Zandvoort daarentegen
was goed bij de les en door

Rekreade
Programma 1e week 31 juli t/m m 5 augustus

2011
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4 honkslagen, een 2-honkslag van Tim Scheffer en een
homerun van Bram Molenaar
zorgden ze voor 7 punten; de
toon was gezet. Na 2 punten
in de volgende inning, 4 in de
derde, mede door een 3-honkslag van Guus Berkhout,
stond het al 13-0 bij aanvang
van wat later de laatste inning bleek te zijn.

Door een vangbal van
Jeroen van Soest, een actie
Berkhout/Danny van Soest
(1e honk) en nog een keer
3-slag waren de slagmensen
van Hoofddorp opnieuw er
niet in geslaagd om te scoren; een no-run was een feit.
Dat Zandvoort daarna door
opnieuw goed slagwerk nog
5 punten wist te scoren was
alleen voor de statistieken
belangrijk. Een mooie 18-0
zege voor ZSC stond op het
wedstrijdformulier.
Na deze wedstrijd is de zomerstop begonnen, op 21
augustus staat de eerstvolgende wedstrijd gepland
tegen RCH-Pinguïns.
Werpcijfers Guus Berkhout:
4x3 slag, 0x4 wijd, hij kreeg
2 honkslagen tegen en zijn
veld maakte geen fouten.
Beste slagmensen ZSC: Guus
Berkhout 4 uit 4 (1.000),
Bram Molenaar 3 uit 3 (1.000)
en Tim Scheffers eveneens 3
uit 3 (1.000).

Van 31 juli tot en met 12 augustus worden er weer op twee locaties allerlei leuke activiteiten georganiseerd door de Rekreade Zandvoort.
De inmiddels vertrouwde locaties zijn: in het centrum het jeugdhuis achter de Protestantse kerk aan het Kerkplein, in Zandvoort Noord in
het gebouw van Pluspunt. De kosten voor Rekreade zijn: 50 cent per dagdeel en 1 euro voor het 4 uurprogramma.

Zandvoort Nieuw Noord
(bij Pluspunt, naast de Vomar)

Centrum Zandvoort

(Jeugdhuis achter de Protestantse kerk Kerkplein)

Thema:
‘Rinkel de kinkel, wat gebeurt er in de speelgoedwinkel?’

Thema:
‘Flopchef met een: Snufje zout’

Er gebeuren rare dingen, maar wat?

Kok Spijkers wil bekend worden met eigen kookprogramma!

Locatie team Noord is in Pluspunt/ OOK Zandvoort, Flemingstraat.
Wij zijn er: Wendy, Joyce, Kevin, Jorinda, Lesley en Stijn
Zondag 31 juli
18:30 - 19:00 uur Poppenkast en volksdansen op het Vomar plein
Maandag 1 augustus
10:00 - 12:00 uur Rinkel de kinkel (knutselen)
15:00 - 17:00 uur De bliebmiep (smokkelspel)
Dinsdag 2 augustus
10:00 - 12:00 uur Pffrrtt… (proefjes en experimenten)
15:00 - 17:00 uur Kaboem! (schimmenspel)
19:00
Vossenjacht vanaf het Gasthuisplein
Woensdag 3 augustus
10:00 - 12:00 uur Bende! (bakken)
15:00 - 17:00 uur Moet je horen….! (geluidenspel)
Donderdag 4 augustus
10:00 - 12:00 uur Big professor is watching you. (Zweeds renspel)
15:00 - 17:00 uur Helapidaka (levend stratego)
18:30 - 19:00 uur Poppenkast en volksdansen op het Vomar plein
Vrijdag 5 augustus
10:00 - 14:00 uur Opgelost?! (speurtocht en feest)
Let op! 4 uurs programma, dus brood meenemen!

Locatie centrum is in het Jeugdhuis naast de Protestantse kerk, Kerkplein.
Wij zijn er ook: Kenny, Nathalie, Tosca, Sammie en Jasmijn.
Zondag 31 juli
19.30 - 20.00 uur Poppenkast en volksdansen op het Raadhuisplein
Maandag 1 augustus
10:00 - 12:00 uur Auditie dat durf ik niet (drama)
15:00 - 17:00 uur Benodigde ingrediënten (fruitgeluid spel)
Dinsdag 2 augustus
10:00 - 12:00 uur Ingrediënt onbekend (levend Mastermind)
15:00 - 17:00 uur Wat een pech, Wanda Wortel weg! (fotospeurtocht)
19:00 uur
Vossenjacht vanaf het Gasthuisplein
Woensdag 3 augustus
10:00 - 12:00 uur Help! De pan naar de panne! (spellencircuit)
15:00 - 17:00 uur Hik---ik? (knutselen)
Donderdag 4 augustus
10:00 - 12:00 uur Snoep verstandig, eet een appel (sport- en bewegingsspellen)
15:00 - 17:00 uur Gezond eten, dat kun je vergeten! (snoepspellen)
19:30 - 20:00 uur Poppenkast en volksdansen op het Raadhuisplein
Vrijdag 5 augustus
10:00 - 14:00 uur Welkom bij Kok--Factor (Postenspel en Ren je rot)
Let op! 4 uurs programma, dus brood meenemen!
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Column

Liefde voor dieren zit in je genen
Het blijkt dat veel dieren die naar een dierenasiel ge-

bracht worden, daar vaak terecht komen omdat ze aanpassingsproblemen hebben. Hoe ontstaan die problemen? En waarom kiezen mensen voor mensen in hun
werk en sommige mensen voor dieren? Gek zijn op dieren

zit al in het bloed als je klein bent. Althans, dat geldt voor
de 26-jarige Ariane Walberg, die meer tijd vertoefd in het

Dierentehuis Kennemerland te Zandvoort, dan in haar
woonplaats Bloemendaal. Ik sprak met haar op haar werk
in het Dierentehuis.
door Mandy Schoorl
Na het slagen van haar Havo, opleiding paraveterinair dierenassistent en honden gedragscursus, is Ariane al sinds 10 jaar
(op vrijwilligersbasis en op contractbasis) werkzaam in de
dierenopvang. De vraag die haar jaren geleden bezig hield was:
dierenclinic (kantoor) of dierenasiel (outdoor)? Zij koos voor
het dierenasiel aangezien zij een buitenmeisje is. Momenteel
is zij dierverzorger, wat inhoudt dat zij de dieren verzorgt, veel
schoonmaakt, de dieren matcht met nieuwe baasjes en mensen informeert over de verzorging van dieren.
Als dieren worden binnengebracht, wordt eerst een dierdossier van ze opgemaakt. Als we uitgaan van een hond, dan
wordt er gekeken naar het gedrag, hoe deze op katten reageert en of het dier luistert naar commando’s. In veel gevallen
betreft het honden met aanpassingsproblematiek. Als het
dier tussen de 9 maanden/1 jaar jong is, dan neemt een hond
de regie over als een baasje dat niet doet. Gedragingen als
sloopgedrag, ongehoorzaamheid en dominantie gaan zich
dan openbaren. En dat zijn punten waar mensen niet blij van
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De ‘Verlosser’

De ‘Verlosser’ mag niet meer zeggen wat hij denkt. Het
grootste voetbalicoon dat Nederland ooit heeft gekend,
heeft met zijn ‘broodheer’ afgesproken dat hij ze niet meer
mag afkraken in zijn wekelijkse column in de krant van
‘Wakker Nederland’.

Ariane W
alberg

worden, als ze in gedachte alleen nog maar zo’n schattig klein
puppy zien. Waar kleine kinderen opvoeding nodig hebben om
goed te kunnen functioneren in de maatschappij, zo hebben
honden regels nodig waar ze zich aan vast kunnen houden. Dan
blijft de verhouding tussen hond en baas prima. Maar gebleken
is dat daar nog weleens wat aan schort.
Zorgzaam zijn, oog voor je natuurlijke omgeving hebben (nagels
lakken mag, maar die blijven niet heel lang mooi!) en het leuk
vinden om met dieren bezig te zijn. Dat zijn allemaal ingrediënten die dit werk ambiëren. Mensen hebben een stem en kunnen
om hulp vragen, een dier kan dit niet. Dat is de grootste reden
waarom Ariane dit werk doet. Ze blijft gemotiveerd omdat de
dieren haar heel veel terug geven, bijvoorbeeld in de vorm van
blijheid als de dieren kroelend van plezier door het zand in de duinen rollen. Het mooiste vindt zij nog steeds als zij dieren met hun
baasje kan herenigen, die soms wel maanden zoek zijn geweest.
Arianes belangrijke tip: weet waar je aan begint als je een hond
neemt! Bereid je goed voor door informatie in te winnen, houd
rekening met het kostenplaatje, wees bereid om het dier iets te
willen leren. En geef daarnaast een wolk van liefde en affectie,
dan komt het helemaal goed.

Ook mag hij niet meer inhoudelijk ingaan op zaken
van de club waarbij hij is toegetreden tot de Raad van
Commissarissen (RvC). De club hoeft zich hier geen zorgen om te maken omdat ‘JC’ weinig tot niet inhoudelijk op
zaken ingaat en als hij dat een enkele keer doet begrijpt
toch niemand het. Dat hij uiteindelijk is toegetreden tot de
RvC kan wel eens een hele grote fout zijn omdat hij erom
bekend staat dat als hij zijn zin niet krijgt hij net zolang
om zich heen slaat en de publiciteit zoekt tot hij zijn gelijk
heeft gekregen. Dat hier en daar wat collega's van hem
sneuvelen en reputaties om zeep worden geholpen deert
hem maar weinig.
De Amsterdamse Football Club vindt zolang het goed gaat,
het prima dat JC zijn club leidt als een dictator in een bananenrepubliek. Als je niet voor bent ben je tegen hem, is zijn
credo. De bestuursvergaderingen van bovengenoemde club
zijn tegenwoordig wel hoogst vermakelijk, omdat Cruyff
zijn zegje altijd wel klaar heeft. Zonder dat hij zijn gesprekspartner op gelijke waarde inschat, worden ervaren rotten
als een kleuter toegesproken in de wetenschap dat zij door
JC niet serieus worden genomen.
Het wachten is op de resultaten die minder aansprekend
worden, want dan is het de schuld van “hunnie” en natuurlijk niet van hemzelf. Ongetwijfeld gaat dat er een keer van
komen en dan zijn de druiven zuur en pakt JC een vlucht
naar Barcelona. Voordat mijn ruiten er straks uit liggen
en mijn vrienden mij bespotten: ik gun alle Ajacieden van
deze wereld sportief succes en hoop dat zij ooit weer de
grootmacht van weleer worden.

Get Out!
tekst & foto: Mandy Schoorl

Zaterdag 6 augustus 2011
Op deze dag zal Club 69 gehouden worden bij Woodstock, Bloemen
daal aan Zee. De twee DJ’s Steef en Tino gaan ‘van Strauss tot House’
draaien en toegang is gratis. Kijk voor meer info op woodstock69.nl

Vrijdag 12 augustus t/m
zondag 14 augustus 2011
De 21e editie van de Masters of Formula 3 op Circuit Park
Zandvoort komt er aan. Ook dit jaar komen 's werelds beste
Formule 3 coureurs naar Zandvoort voor de wereldberoemde
krachtmeting. Daarnaast omvat het bijprogramma races van o.a
het HTC Dutch GT4 Championship en de BOSS GP Series. Kaarten
zijn verkrijgbaar via cpz.nl en Primera. Een kaartje is al te krijgen
voor € 20 en geeft toegang voor het hele weekend.

Fo e ra g e re n in z o ’n w a lh a lla a ls d e z e e . N ie t v e rw o n d e r lijk d a t d e z e e m e e u w e n z ic h
z o g ra a g a a n d e k u s t b e v in d e n ! D e h e le d a g m e t m ijn p o o t je s in d e z e e , h e t z o n n e t je
d w a le n d a c h t e r m ij, e n a f e n t o e m e t e e n s c h e rp e b lik e e n h a p n a a r d e b o d e m .
Z u c h t … z o u ik e e n d a g je m e t z e m o g e n ru ile n ?

Zaterdag 13 augustus 2011
Het is weer tijd voor het leukste holebi feest van Haarlem en
omstreken: Anti inky! in de Haarlemse discotheek Stalker.
Homo’s en hetero’s, oud en jong, van heinde en verre; Iedereen
heeft wel eens een dansje gewaagd op deze openminded party.
Ditmaal wordt van heinde en verre wel erg letterlijk genomen met
het thema: Everybody Loves Duty ree. Mind your step op de dans
vloer want het gaat los met Champagne Powder en G-team!
Toegang is € 6 via voorverkoop op clubstalker.nl
13

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

Gemeentelijke publicatie week 30 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 29 en
de verdere in week 29 door het college genomen besluiten
zijn in week 30 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Informatie/Presentatie Voorontwerp ‘Reconstructie van
Lennepweg’

Naar verwachting wordt na de zomer 2011 gestart met de
reconstructie van de Van Lennepweg tussen de Vondellaan
en de van Speijkstraat.

Ter inzage Ontwerptekening

Om u een beeld te geven kunt u de komende periode, vanaf
14 juli 2011 tot 1 september, de ontwerptekening in de hal van
het gemeentehuis bekijken. De openingstijden zijn van maandag tot en met woensdag 08:30 uur tot 16:00 uur, do 08:3020:00 uur en vrijdag van 08:30-12:30 uur. Daarnaast kunt u
de tekening ook inzien op de website van de gemeente onder
actueel/ plannen en projecten / Reconstructie van Lennepweg.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Kennisgeving ontwerp beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure):
Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Voor: brandveilig gebruik voor de gebruiksfunctie Hotel
Locatie: Burgemeester Engelbertsstraat 70/72 te Zandvoort
(aanvraagnummer 2011-VV-080)
Type: integraal
Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 juli 2011 gedurende zes weken
ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De aanvraag,
de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te
zien elke werkdag van 29 juli 2011 tot en met 8 september 2011.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht
aan ons college en worden verzonden aan het college van
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteinde-
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lijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze
is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:

- Mr.Troelstrastraat 21, plaatsen uitbouw achterzijde 1e verdieping, ingekomen 18 juli 2011, 2011-V V-117.
- Kennemerweg 7, plaatsen toegangspoort en intercom zuil,
ingekomen 18 juli 2011, 2011-VV-118.
- Strandafgang De Favauge 10, plaatsen overkapping zijnde
veranda en plaatsen overkapping over oplagcontainers en
plaatsen, ingekomen 19 juli 2011, 2011-VV-119
- Kennemerweg 78, kapvergunning voor de periode van 3 jaar
voor kappen van 200 bomen, ingekomen 20 juli 2011, 2011VV-120.
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
Verzonden omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

- Boulevard Paulus Loot 101, vernieuwen en veranderen van ramen in de voor- en zijgevel, verzonden 21 juli 2011, 2011-VV-076.

Evenementenvergunningen verleend

Vergunning verleend voor een straatbarbecue in de Spoorbuurtstraat op 9 september 2011 van 13.00 uur tot 24.00 uur.
De straat wordt wel afgesloten maar er is geen verkeersbesluit
nodig.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar”
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.
Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan
de burgemeester te richten.

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 09.00 en 11.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Interview

Makelaar Nick ten Broeke over de overdrachtsbelasting

Vissenleed
in Park Duinwijk

“In Zandvoort zijn talloze huizen simpelweg te duur”

Half juni verlaagde het kabinet de overdrachtsbelasting,
in de volksmond ook wel de verhuisboete genoemd, van
6 naar 2%. Op die manier krijgt de gestagneerde huizenmarkt hopelijk een zetje om weer in beweging te komen.
Makelaar Nick ten Broeke van Eigenwijs Makelaars gooide
er meteen een actie bovenop: geen 6, geen 2, maar 0%
overdrachtsbelasting! De vraag is nu: heeft het na ruim
een maand al effect?

Het baart Nick ten Broeke grote zorgen dat veel Zandvoortse
bedrijven het moeilijk hebben

En Nick, werkt het, die verlaging?
Het is nog niet met zekerheid te zeggen hoe succesvol deze
maatregel is, omdat de zomer altijd een rustige periode is op
de huizenmarkt. Het aantal bezichtigingen neemt toe, dus
in die zin werkt het wel. De algemene verwachting is dat er
na de zomervakantie een kleine boost komt in de verkoop.
Je stunt zelfs met 0% overdrachtsbelasting, maar een makelaar
is toch geen partij daarin? Dat is toch iets tussen de belasting
en een koper?
Klopt, het is de verkoper die die laatste 2% voor zijn rekening
neemt. Het is dan ook op basis van vrijwilligheid, het geldt
niet voor alle woningen in ons bestand. Maar het geeft misschien net die extra trigger voor een potentiële koper om
de knoop door te hakken. In de huidige markt moet je je
onderscheiden. Dit is één van de methodes, en de actie wordt
ook veel gekopieerd.
Op welk deel van de markt heeft de overdrachtsbelastingverlaging het meeste effect?
Hopelijk in het segment tussen drie en vijf ton. Daar zit de
meeste pijn. Dat heeft te maken met hypotheekregels die
al aangescherpt waren en die per 1 augustus nog verder
aangescherpt worden. Mensen met twee inkomens krijgen
veel minder gefinancierd. Een paar jaar geleden kon je gemakkelijk zes tot acht keer je bruto inkomen lenen, waarbij
je vakantiegeld, autovergoedingen, bonussen, ook nog eens
werd meegeteld. Die tijd is voorbij. Vier tot vijf keer je jaarinkomen, daar houdt het mee op. De rest zal je zelf moeten
betalen.
Zijn huizen te duur?
Vanaf de introductie van de euro hebben we een paar stevige stappen omhoog gezet. De gulden werd de euro, kun je
zeggen, dus de prijzen gingen met een factor 2.2 omhoog.
Dat is misschien wel veel te snel gegaan. Dan gaat de markt
zich corrigeren, een oude economische wet. En dus is het

bij verkoop van je huis wel eens slikken nu. Mensen hebben
een bepaalde prijs in hun hoofd, die niet realistisch meer is.
De realiteit leert dat als je met een reële, scherpe prijs de
markt opgaat, dan verkoop je gewoon. Zo niet, dan duurt
het langer. In Zandvoort zijn talloze voorbeelden van huizen
die al langer dan twee jaar te koop staan. Die zijn helaas te
duur. Zo simpel is het.
Maar ja, als je ooit je financiële levensplanning op een
bepaalde waarde van je huis hebt gebaseerd, dan is het wel
een bittere pil als die waarde deels verdampt is.
Klopt. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een tijdelijke dip
is, zoals in het verleden wel vaker is gebeurd. Meer grond
komt er niet bij en de bevolking blijft toenemen, dus woningen blijven een schaarste-product. Het draait om consumentenvertrouwen, dat staat nu in een hele dikke min.
Mensen stellen uit, je weet tenslotte maar nooit wat er gaat
gebeuren.
Wat zou er kunnen gebeuren?
Ga er maar vanuit dat er een beperkende maatregel komt ten
aanzien van de hypotheekrenteaftrek. Wij zijn in Europa een
buitenbeentje, en Europa wil graag de lijnen rechttrekken,
dus dat ga je niet tegenhouden. En wat al langer gaande is,
is dat men nog voorzichtiger wordt met het verstrekken van
bouwdepots (leningen voor woningverbetering, EG). Als jij
een bouwdepot wilt van € 50.000, dan moet de woning na
verbouwing met datzelfde bedrag in waarde stijgen wil je
dat gefinancierd krijgen. Dat is eigenlijk niet te doen.
Dus verschuift de markt naar woningen die in goede staat zijn?
Dat verwacht ik wel, ja. En wat je ook ziet is meer dwang
in verkopen. Banken waren heel voorzichtig met afscheid
nemen van probleemgevallen, maar het is nu aan het toenemen. Ik heb in mijn portefeuille een aantal huizen zitten
waarvoor de opdracht is verstrekt door de bank in plaats van
de eigenaar. Een zorgelijke ontwikkeling.
Komen er meer bedrijfspanden op de markt?
Bedrijven hebben het ook moeilijker, toch?
Ja, zeker in Zandvoort. Er zijn hier veel bedrijven die het echt
moeilijk hebben, en dat baart me grote zorgen. Heel veel
winkeliers, detaillisten, horecabedrijven hebben het echt
heel zwaar. Het beleid is strenger geworden in Zandvoort:
meer handhaving, meer duidelijkheid. Op zich prima, maar
je moet de ondernemer wel de ruimte geven om geld te
verdienen. Zeker in Zandvoort, waar de periode waarin je
geld kunt verdienen al heel erg kort is. Dus dan is wat meer
tolerantie wel wenselijk.
Wat zou de regering nog meer kunnen doen behalve de
verlaging van overdrachtsbelasting?
Het allerbelangrijkste is dat de startersmarkt verbetert.
Starters hebben het zwaar, zeker in deze regio. Het is bijna
niet te doen. Je ziet huizen in het starterssegment die aantrekkelijk geprijsd zijn, maar men krijgt het niet gefinancierd.
En dat stopt de flow van de hele huizenmarkt. Dus als ik de
overheid was zou ik me daarop concentreren.

In Park Duinwijk ligt een
vijver waarin veelvuldig
door kinderen wordt gevist. Onschuldig vermaak,
zo lijkt het, maar de vissen
die daar in die bak water
gevangen zitten worden
zó vaak aan de haak geslagen dat ze meer gaten in
hun bovenlip hebben dan
een hardcore punker in zijn
beide oren, zijn neus en zijn
tepels bij elkaar. En die kiest
er zelf voor! Daar komt bij
dat de vissende jeugd als
ze wat hebben gevangen
de vis nauwelijks van de
haak durven te halen en zo
onhandig zitten te klunzen
dat de dieren extra verwond
raken. Vangen ze een grote
goudkarper dat moeten ze
er allemaal even mee op de
foto, zodat het beest bijna
gestikt is als hij weer het
water in wordt gesmeten.
Het is, sorry voor de woordspeling, bij de beesten af.
Een buurtbewoonster die
het niet langer meer kon
aanzien is bij de gemeente
gaan informeren of het
überhaupt is toegestaan,
dat vissen in die vijver. Ja,
antwoordde de gemeente,
dat mag, mits je een vispas
hebt en boven de 13 bent.
Kinderen onder de 13 mogen alleen vissen onder
toezicht van iemand met
een vispas. Daar gaan we
al, want in Park Duinwijk
wordt volop gevist door
kinderen onder de 13 zonder enig toezicht. Controle
is er niet.
Vissen worden nauwelijks
als levende wezens gezien.
Respect daarom voor de

Vissenbescherming die
zich inzet voor het lot van
vissen. Secretaris Marijke
Santen: “Vissen hebben
recht op een leven zonder haak in hun voedsel.
Waarom moet een vis mishandeld worden? Omdat
hij niet kan schreeuwen?
Omdat hij niet aaibaar is?
Als je een hond of kat zo
zou behandelen, zou je
voor de rechter moeten
verschijnen wegens dierenmishandeling. Vissen
zijn dieren met gevoel en
bewustzijn, zij kunnen
lijden door pijn, angst en
stress.”
Zoals zo vaak is ook hier
onwetendheid de bron
van de ellende. Iedereen
die zich zou verdiepen in
de onvoorstelbare prestaties van bijvoorbeeld
een school vissen middels
hun collectief bewustzijn,
begrijpt dat we hier met
fijngevoelige wezens te
maken hebben en niet
met levend speelgoed dat
je naar believen kunt martelen. Jong geleerd is oud
gedaan; ouders die hun
kroost respect weten bij te
brengen voor al wat leeft,
leveren een grote bijdrage
aan de ontwikkeling van
hun kinderen en daarmee
aan de integriteit van de
mensheid als geheel. En
zoals we allen weten is
elke bijdrage daaraan, hoe
minuscuul ook, hard nodig. De gemeente kan alvast het goede voorbeeld
geven door deze misstand
een halt toe te roepen en
het vissen te verbieden.
15

Zandvoortse

7e jaargang • week 31

4 augustus 2011

Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

3

Courant

Actueel

9

Watertoren
is weer vrij
van reclame

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Het Winkeltje
Nieuw Unicum
bestaat 5 jaar

Cultuur

23

Herinneringen
aan stadse
Bleekneusjes

Sport

Geslaagde
eerste editie
van Sportkamp

Geslaagde eerste editie kermis

Evenementenweekend

De kermis die de afgelopen 10 dagen op het Badhuisplein en boulevard De Favauge heeft gestaan, is voor de meeste

Komend weekend staan er in Zandvoort twee grote eve-

den voor tevreden kermisgangers en kermisexploitanten.

van het Jazz behind the Beach dat bij iedereen vanaf

Zandvoorters en de exploitanten bijzonder geslaagd geweest. Niet alleen de attracties maar zeker ook de ligging zorg-

Bonte attracties op de kermis

Auto Strijder
Zandvoort

Vooral voor de Zandvoortse
jeugd en de toeristen kon de
kermis niet meer stuk. Het
eerste weekend werd de
kermis nog geteisterd door
het slechte weer. Zondag 24
juli was de kermis zelfs de
gehele dag gesloten. Maar

de dagen daarna werd het
beter. Afgelopen zaterdagavond konden Zandvoorters
en de gasten nog genieten
van een spectaculair vuurwerk en op zondag kwam
er een eind aan tien dagen
plezier.

De gemeente Zandvoort
had haar nek uitgestoken
om voor de kermis op deze
locatie een vergunning af
te geven. Met name een
heleboel bewoners van de
aangrenzende appartementengebouwen waren furieus
en klaagden bij de gemeente
over geluids- en lichtoverlast. Die gaat nu, vanwege
het grote aantal klachten,
een evaluatiemiddag organiseren waar zowel voor- als
tegenstanders hun zegje
mogen doen. Deze middag
is openbaar en wordt op
woensdag 24 augustus tussen 14.00 en 16.00 uur in het
raadhuis belegd. Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan
per e-mail bij Hilly Jansen
via: h.jansen@zandvoort.nl.

www.autostrijder.nl

Nieuwe feestverlichting voor centrum

De Mannetjes

Het centrum van Zandvoort is hard toe aan nieuwe feestverlichting. De huidige is al behoor-

Feestverlichting

lijk gedateerd, vandaar dat de Ondernemersvereniging Zandvoort (OVZ) ervoor wil zorgen
dat er tijdens de komende feestdagen nieuwe verlichting hangt. De OVZ organiseert op
woensdag 10 augustus een informatieavond over dit onderwerp bij Beachclub Tien.

‘Het is inderdaad
een zomertje om
eens lekker over de
sfeer in de winter
te gaan praten’

Nieuwe verlichting kost veel
geld en dus heeft de OVZ bij
de gemeente aangeklopt.
Deze is bereid om een behoorlijke duit in het zakje te
doen, maar de ondernemers
zullen ook mee moeten betalen. Om de ondernemers,
lid of geen lid van OVZ, te informeren over de stand van

zaken, is een informatieavond
georganiseerd in Beach Club
Tien. “Wij willen u graag
over de stand van zaken informeren. Het is van belang
dat dit nu gebeurt, zodat wij
eerdaags concrete beslissingen kunnen nemen. Ik hoop
u daarom allemaal op 10 augustus te ontmoeten zodat

we dit kunnen realiseren”,
zegt voorzitter Gert van Kuijk.
Om zoveel mogelijk ondernemers in de gelegenheid
te stellen aanwezig te zijn,
zijn er twee identieke bijeenkomsten gepland. De eerste
begint om 19.00 uur en de
tweede om 20.00 uur.

nementen gepland. Niet alleen is het de nieuwe vorm
vrijdag tot en met zondag de aandacht zal trekken, ook

zal zondag het centrum weer het domein zijn van de Zomermarkt.

De stichting ZEP heeft alles uit de kast gehaald om
Jazz behind the Beach 2011
tot een succes te laten worden. De nieuwe groep van
horecaondernemers heeft
überhaupt dit jaar de nek
uitgestoken maar is voor wat
betreft het weer zeer ongelukkig geweest. Na een verregend Midzomernachtfestival
was het Tropicana-festival zo
mogelijk nog een graad erger. Iedereen gaat ervan uit
dat Jazz behind the Beach
een klinkend succes gaat
worden, want drie keer recht
is toch nog altijd scheepsrecht.

tentoon spreiden ook de
Zandvoortse ondernemers
zullen hun best doen om
de Zandvoorters en hun
gasten te vermaken dan
wel goede aanbiedingen te
doen. Tijdens de Zomermarkt
wordt het publiek uiteraard
weer vermaakt door allerhande (straat)artiesten en
uiteraard is er ook weer volop aan de kinderen gedacht.
Kortom: Zandvoort heeft
weer een geweldig weekend
voor de boeg. Hopelijk werken de weergoden nu eens
een keer volmondig mee.

Op zondag vindt weer
de grote Zomermarkt
met ca. 300 kramen in
Zandvoort plaats. Niet
alleen marktkooplui
van buiten Zandvoort
zullen hun nieuwste mode en gadgets

Let op: Met de bezoekerspas voor de
Oostbuurt/ Koninginnebuurt kunt
u max. 3 uur parkeren in combinatie
met de blauwe parkeerschijf!
Gemeente Zandvoort

1

dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling, lieve woorden,
prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij
mochten ontvangen na het overlijden van

Jeffrey van Dam
~ eitje ~

Spotlights
7 augustus a.s.
stopt Hermando
met zijn café Bluys

Ons leven zal zonder Jeffrey nooit meer
hetzelfde zijn, het is een troost te weten
hoe geliefd hij was en werd gewaardeerd.

waterstanden
www.clubnautique.nl
Telefoon 023 57 157 07

STUNT NAUTICA WATCHES!

Op zaterdag 6 augustus rond 14.30 uur* komen er
100 parachuutjes bij Club Nautique naar beneden.
Eén op de vier bevat een code, die goed is voor een
gratis horloge. Wel bij Club Nautique inleveren.
*Indien het weer het toelaat.

Corrie en Gert-Jan
		
Débora en Sylvester
		
Shirley
		
Tiffany
Juli 2011
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Namens
Biljartvereniging Bluys
wensen wij hem veel succes
met zijn aanstaande carrière

Hoog

Laag

Hoog

Laag

Hoog

4
02.55
5
03.33
04.25
6
05.15
7
8
0 6 .1 5
9
07. 44
10 01.04 09.24
11 02.36 1 0. 5 0

07.22
08.05
08.59
09.59
11.16
12.35
13.58
15. 45

1 5. 0 4
15.55
16. 45
1 7. 4 6
18. 44
20.26
21.45
22.56

19.50
20.35
21.25
22.36
23.45
-

w

a

t

e

r

Ineke Smit
Uitvaartverzorging
A.L. Dyserinckstraat 31
2032 RA Haarlem
tel:
06 54661799
e-mail:
info@inekesmit.nl
website: www.inekesmit.nl
transparante prijzen

Liefdevol en betrokken

Hiep hiep hoera!
Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Hanny wordt
8 augustus

60 jaar

Pa en ma
Henk en Nid
Joyce en Tjerk

Max
Dennis, Kim, Nash
Shovel & Pluis

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Iets te (ver)kopen?

Zie pagina 10

Plaats een Zandkorrel

2

Onze (tante) Jannie
wordt 9 augustus 2011

90 jaar
Van harte gefeliciteerd en
bedankt voor alle goede zorgen
Joop, Betty, Willem,
Jody, Menno, Kelly, Avi en Eli

Jazz op het strand
Zondag 7 augustus
Mainstream Jazz Combo
o.l.v. Ger Groenendaal

Vanaf 15.00 uur
023-5713200
www.beachclubtien.nl

augustus

Watertoren weer in volle glorie zichtbaar
Het reclamedoek dat de watertoren een dag of 10 ontsierd heeft, is afgelopen vrijdag vroeg in de ochtend ver-

5

Jazz behind the Bar -

6

Jazz behind the Beach - Gratis jazzfestival met

7

Jazz at the Beach - Jazz bij diverse strandpaviljoens

7

Zomermarkt - Zomereditie van de jaarmarkt

Jazz in de cafés

wijderd. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het door velen
als afzichtelijk bestempelde doek weggehaald.

5 buitenpodia in centrum. 18.00-01.00 uur

door het centrum

14 Masters of Formula 3 - Circuit Park Zandvoort
14 Place du Tertre - Kunstmarkt in Poststraat/ Kerkplein
14 Dancing in the Street - Gratis muziekfestival met
5 buitenpodia in centrum 20.00-01.00 uur

Reclamedoek is weg

Zomerexpositie ‘Heilige Plaatsen’
Agathakerk, t/m 28 augustus

burgerlijke stand
23 juli - 29 juli 2011
Geboren:

Bridget Yvonne Annette, dochter van: Heller, Sven en: Kalk, Laura.
Tom Julien Xavier, zoon van: Kerkhoven, John en: de Vries,
Stephanie

Het lijkt alsof de eigenaar van
de watertoren, Watertoren bv,
aan de sommering van de gemeente gehoor heeft gegeven.

De gemeente had vrijdag 22
juli in een aangetekend schrijven de eigenaar gesommeerd
om het doek binnen 7 dagen

Wijers, Klaas en: Staas, Anna Aleida.
Magyar, Ferenc Zoltán en: van Nijendaal, Johanna Petronella.

Gehuwd:

Higgins, James Gerard en: Verdonk, Mirjam Catharina.
Bok, Jan en: Tangermann, Nelly.
Snoek, Marcel Anthonius en: Groenhuijzen, Sandra.
de la Court, Romain Jeannot en: Op den Camp, Tanja.
Brands, Remco en : Sapulette, Martina Helena.
Houthuijse, Peter Justus en: Leising, Bianca.

Thomas Bertram, geboren in Oost Berlijn (’79), is van origine nog een echte Ost-Deutscher. Sinds vier jaar woont

product op de Nederlandse markt zetten. Tijdens een Ha-

venfeest in IJmuiden in 2008 verkocht Thomas gegrilde

curryworstjes, die gretig aftrek vonden bij de bezoekers.
Zo kwam hij op het idee om deze traditionele Duitse
worstjes ook in Nederland te gaan verkopen.

Overleden:

van Dijk geb. Knepper, Johanna Janna, oud 59 jaar.
Weber, Klaas Antoon Jan, oud 68 jaar.

kerkdiensten Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. D.C. Nicolai
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Mevr. M. Holt

a.s. zondag

De watertoren, die nog steeds
veel emoties in het dorp oproept, is weer in volle glorie
te aanschouwen. Nu nog een
geelblauwe vlag in top en menig Zandvoorter zou voorlopig
vrede hebben met het aanblik
van de verouderde toren. Want
het feit dat er ook enkele dagen een vlag heeft gewappert,
geeft aan dat het mogelijk is.

Duitse ‘hit’ nu ook
in Zandvoort verkrijgbaar
hij nu in Nederland en hij wil graag een origineel Duits

Ondertrouwd:

na dagtekening van de brief
van het gemeentelijk monument te verwijderen en eventuele schade te herstellen. De
gemeente kon tot sommering
overgaan volgens artikel 2.2
van de Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht dat zegt dat
het "verboden is om provinciale en/of gemeentelijke monumenten (de watertoren is
een gemeentelijk monument)
te versieren, te gebruiken of te
laten gebruiken op zodanige
manier dat het ontsiert”.

De verkoopkar van Thomas | Foto: OvM Fotografie

Toen Thomas in Zandvoort
kwam wonen, viel het hem
op dat er voor de vele Duitse
toeristen niet veel producten
te koop waren die herinneren aan hun heimat: käsekuchen, currywurst, Duits bier,
enz. Daarop besloot hij de
stoute schoenen aan te trekken. Een curryworstverkoper

met een grill op de buik bevestigd of met een loopkar of
fiets is een bekend gegeven
in Berlijn en wellicht een leuk
idee om in Zandvoort te introduceren, bedacht Thomas.
Hij neemt zijn curryworsten
en saus af van een bekende
slagerij in Berlijn, die de zeer
beroemde worstjes levert

aan onder meer de firma
Konopke (sinds 1936 een
begrip in Berlijn en omstreken). De worsten zijn van
hoogstaande kwaliteit, bevatten minstens 90% vlees
en worden in olie gebakken.
Ze draaien vanzelf in de olie
tot ze gaar zijn en krijgen een
knapperige korst.
Bertram presenteert de
worstjes in de beroemde ‘currycup’, een thermobeker met
een deksel. Op deze wijze kan
iemand meerdere worstjes
kopen en ze vervoeren in
deze houder. Dit is een nieuwe trend in Duitsland, waar
tot voor kort het presenteren van de worstjes op een
zogenaamde ‘pappe’ gebeurde: een kartonnen bordje.
Natuurlijk hoopt hij dat niet
alleen de Duitse toeristen
maar ook de Nederlanders
enthousiast zijn over de curryworsten met saus. U kunt
ze gaan proeven op het
Badhuisplein, waar de OostDuitse Zandvoorter deze befaamde worsten verkoopt.

column
Meeuwen

Ze staan gelijk op, zo lijkt het
wel. Vogels en vliegtuigen. Vijf
uur in de ochtend. In de verte
gekrijs van meeuwen. Schel
en hard. Gelukkig dit keer niet
op ons dak! Wakker geschrokken hoor ik ze gillen en krijsen.
Misschien wel op het dak van
onze dochter… Van de week
belde ze me op. “Mam. Er zit
een jonge meeuw op het dak.
Al twee dagen. Hij kan niet
vliegen en maakt een rot herrie. Hoor je het?” Door de telefoon hoor ik een hels kabaal.
“Kijk, nu zit zijn moeder en
de hele familie er ook bij. Hoe
kom ik van dat beest af? En
ze schijten ook nog eens alles
onder.” Goede raad is duur. Na
enig overleg besluit ze om de
Dierenbescherming te bellen.
Even later rinkelt mijn mobiel.
“Ze zeggen dat de meeuw een
beschermde vogel is. Doen
er niks aan. Strooi maar wat
brood. Dan vliegt hij wel naar
beneden.”
Een dag later wéér de telefoon.
“Hij zit er nog steeds”, meldt
dochter. “Brood eten doet'ie
niet. Zijn moeder pikt het op
en voert die schreeuwlelijk.”
Tja. De oplossing van de Die
renbescherming was niet het
beste idee. Dat hoor ik van mijn
zwager. Brood strooien lokt ze
alleen maar. We wonen nu eenmaal in een badplaats vlak bij
zee. Tegenwoordig nestelen de
meeuwen in de woonwijken.
Makkelijk en eten genoeg! “Ik
zal hem proberen te verjagen
met een bezem.” Helaas, ook
deze truc mislukt. De jonge
meeuw hipt steeds opzij, als
een ballerina op een podium.
Uiteindelijk klimt een aardige
buurman op het dak. Ge
wapend met een handschoen
pakt hij de meeuw. En knijpt
snel de snavel dicht van de
herriemaker. Zodat de overige
familie-meeuwleden er niets
van merken. Ze zijn in staat om
je ogen uit je hoofd te pikken!
Met een sierlijke zwaai wordt
de telg in de lucht gegooid. Na wat gefladder
vliegt hij weg. Richting
strand. Voor hoelang? Ik
verwacht morgen weer
een telefoontje. “Mam.
Er zit…”

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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Krant niet ontvangen?

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

De meest creatieve
ondernemer van 2010 / 2011

Aanbieding

voor zaterdag en zondag:

• Emmaplak € 1,65

Wij staan ook op de
braderie met leuke aanbiedingen.
Kom gezellig langs.
Haltestraat 38, tel. 571 50 00

Zondag tijdens de
braderie ook geopend!
Zaterdag en zondag in de theesalon
en op het buitenterras:
Kopje koffie of thee naar keuze
met een Emmaplak € 3,85
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33
Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven.

Wegens vakantie is de praktijk
van Dr. H.A. Scipio Blume gesloten:

van 1 augustus
t/m 12 augustus 2011

Koninginneweg 34A, 2042 NM Zandvoort

Afspraken bij mevr. M. Reuderink
gaan door zoals gepland

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten
en plaatsing van brieven te weigeren.

Afscheid van juf Lieske bijna 40 jaar onderwijs
In de aula van de Beatrixschool stond een party tent, met hier en daar een vlaggetje en er was voor
de gasten fris, geen wijn of iets anders. Dat is het beleid van Pluspunt en oh ja, er waren ook stukjes
kaas en leverworst.
Ook was er een advertentie geplaatst in de Zandvoortse Courant met als tekst: komt een ieder die
met haar heeft samengewerkt. Ook haar man en zoon met vrouw mochten komen, lief hè. Gelukkig
gaven velen hier gehoor aan maar het bleek dat velen het niet wisten want anders was het mis gelopen.
Natuurlijk had zij ‘maar’ 4 jaar gewerkt voor Pluspunt maar de rest van haar werkzame leven voor
andere werkgevers en volgens mij neem je bij aanstelling zowel de lusten als de lasten over van de
vorige werkgever over. Dus heeft ze gewoon ongeveer 40 dienstjaren achter de rug. Ook de wethouder van Onderwijs had geen uitnodiging ontvangen en was daardoor niet aanwezig. Foutje Pluspunt!
Gaat Zandvoort zo om met zijn hardwerkende inwoners? Weet u hoeveel kinderen ze onder haar hoede
heeft gehad? Als ik dan zie hoe dit in elkaar zit, stemt mij dit heel verdrietig. Eigenlijk is deze ingezonden
brief nog langer dan het werk wat men voor haar gedaan heeft. Over waardering gesproken. Maar
wel een nieuw contract met Nieuw Unicum die uit eigen keuken gaat leveren? Vorige week was ik bij de
veiling van al het keukengerei. Ga maar eens kijken, er staat helemaal niets meer. Dat geld trouwens
ook voor de keuken van Huis in de Duinen. Zou het wat met de bezuinigingen te maken hebben, of ben
ik nu te somber of zit ik te dicht bij de waarheid.
Lieske, ik heb wel waardering voor je en durf het ook op te schijven. Maar misschien moet ik hierna
wel anoniem gaan schrijven.

Teun Vastenhouw
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Verlichting in het centrum van Zandvoort!
Beste ondernemers,
Het wordt de hoogste tijd dat in het centrum van Zandvoort weer nette
feestverlichting terug komt. Wij willen u daarom graag informeren over de
stand van zaken zodat wij eerdaags concrete beslissingen kunnen nemen.
De gemeente doet een forse bijdrage en de Ondernemers Vereniging Zandvoort
zal ook haar bijdrage leveren. Het komt er nu op aan dat ook de niet OVZ-leden
een bijdrage leveren om dit mogelijk te maken.
Daarom nodigen wij iedere ondernemer uit, lid of geen lid, voor een korte
informatiebijeenkomst. Er zijn 2 identieke bijeenkomsten gepland op
verschillende tijdstippen om zoveel mogelijk ondernemers te kunnen informeren:

Datum: 10 augustus
Locatie: Beach Club Tien
Tijdstip: 19.00 uur en 20.00 uur
Peter Tromp zal samen met ondergetekende uitleggen wat er mogelijk is.
Ik hoop u ALLEMAAL te ontmoeten zodat we dit kunnen realiseren.
Mede namens de gemeente Zandvoort,
Gert van Kuijk
Voorzitter OVZ
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Afrikaanse percussie en
swingende jazz in muziekpaviljoen
Het was een drukte van belang in het muziekpaviljoen af-

gelopen weekend. Op zaterdag was daar een kleurrijk optreden van de groep Ngomo Kongo en zondag zorgde de
formatie JZZZZZP voor een swingende middag op een vol

Raadhuisplein, waar ook nog eens een kunstmarkt extra
belangstelling trok.

Ngomo Kongo gaan op in hun eigen muziek

door Kees Rutgers

Ngomo Kongo, bestaande uit
vier vluchtelingen uit Congo
en Angola en de puur Nede
rlandse Hester Tijl, speelt traditionele muziek uit het oude
koninkrijk van Kongo. Dat
doen ze op ngoma’s, grote
trommels van meer dan een
meter lang, aangevuld met
allerlei andere Afrikaanse
instrumenten die al werden
gebruikt ten tijde van het
oude koninkrijk. De swingende drums lieten het publiek
niet onberoerd. Niemand kon
stil blijven zitten. Alleen toen
het er op aan kwam om met
de bevallige danseres mee
te doen, keek iedereen de
andere kant op, behalve een
moeder en zoon die hun ritmegevoel met de in tijgervel
gestoken danseres deelden.
Daarvoor werden ze beloond
met een Afrikaans cadeautje.

Meespelen

Het publiek werd sowieso
betrokken bij dit optreden,
want wie wilde mocht meetrommelen. Dat dit niet
meevalt, ondervond schrijver dezes. Mijn kaaskop-ritme is toch even wat anders
dan wat deze percussiegiganten uit Congo lieten
horen. Bovendien valt het
niet mee met blote handen
op zo’n trommel te slaan. Na
een paar minuten schoot de
kramp in mijn vingers. Watje!
Het enthousiasme van
Ngmo Kongo was er echter niet minder om. Ze gingen zo op in hun muziek,
zang en dans dat ze de tijd
vergaten. Ze waren niet te
stoppen. Esther Tijl, die helemaal verknocht is aan
Afrikaanse muziek: “Typisch
Afrikaans, ze komen of te laat
of ze gaan nooit meer weg.”

Organisator Mieke Thape
moest de groep tot stoppen
‘dwingen’ anders waren ze
nu nog aan het spelen.

JZZZZZP

En dat laatste had een probleem gegeven, want zondagmiddag was het de
beurt aan JZZZZZP om het
muziekpaviljoen op zijn
kop te zetten. Dat deden ze
met swingende jazz in verschillende stijlen. Thomas
Streutchers sleurde aan zijn
saxofoon alsof zijn leven er
van af hing, terwijl zanger P.P.
Fischer als een jonge hond
(net vader geworden) vocaal
uit zijn dak ging. Jammer dat
hij zijn colbertjasje aanhield,
daardoor viel zijn prachtige
helblauwe vest vol glimmers
niet op… Wat wel opviel was
dat heel veel nummers drank
als onderwerp hadden en
dan speciaal whisky!

Rattenvanger

Het optreden sloeg niet alleen aan bij een (groot) volwassen publiek, ook jonge
kinderen leken gegrepen
door de jazzklanken. Toen
de sologitarist los ging, leek
hij wel de Rattenvanger van
Hamelen: de kinderen vlogen
er op af! Alles bij elkaar was
het een geslaagd muziekweekend rond het muziekpaviljoen. En door JZZZZZP
zijn we helemaal in de sfeer
gekomen voor Jazz behind
the Beach, dat komend weekeinde weer voor de nodige
reuring in ons dorp zal gaan
zorgen.

ZANDVOORT SCHOON!? niet meer in de goot…....
Enkele weken geleden waren er -in het kader van de burgerparticipatie- enkele boeiende, drukbezochte avonden in het
LDC, waarbij het hondenbeleid uitvoerig aan de orde kwam.
Ondermeer werd daar duidelijk dat het gezegde ‘Hond in de
goot’ niet meer van deze tijd is. Inmiddels is algemeen inge- Gemeente Zandvoort
voerd dat hondenuitwerpselen altijd en overal moeten worden opgeruimd, en dat geldt ook in de straatgoot. Bovendien
zijn er steeds meer straten zonder straatgoot.
Tijdens genoemde avonden kwam overigens naar voren dat zeer veel hondenbezitters
in Zandvoort de spelregels zeker wel kennen en vanzelfsprekend toepassen. Logisch,
want waarom zou je geen voorstander zijn van het project ZANDVOORT SCHOON!?

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Peukenbakken

De nieuwe peukenbakken die wethouder Andor
Sandbergen op een regenen stormachtige middag
introduceerde, zijn vorige week op en rond het
Raadhuisplein geplaatst.
De opvallende asbakken, die
bij elk bankje links en rechts
in de grond zijn gemonteerd, werden geplaatst in
het kader van de actie ‘Een
peuk is ook afval’ die de gemeente in samenwerking
met Nederland Schoon en
een tabaksfabrikant startte. Al menige Zandvoorter
klaagde bij de Zandvoortse
Courant over deze bakken
die in het geheel niet in het
straatbeeld van Zandvoort
passen. Wellicht zou een
andere kleurstelling wonderen doen.

Openbaar toilet

Begin maart is het openbaar toiletgebouw aan de
Louis Davidsstraat verwijderd en daarvoor in de
plaats is het openbaar toilet
in de parkeergarage als vervanging gekomen. Kennelijk
is het toch zoeken geblazen om je behoefte kwijt
te kunnen, vandaar dat de
gemeente besloten heeft
alsnog een tijdelijke openbare toiletvoorziening te
plaatsen. Deze voorziening
is bij de Oosterstraat nabij
het Zwarte Veld geplaatst
en is rolstoeltoegankelijk.
De aannemer zal de ruimte
rondom het tijdelijke toilet
goed toegankelijk maken.

Om overlast te voorkomen is
het toilet ’s nachts gesloten.

Niet voor de poes

Zondagmiddag stond er
plotseling een brandweerwagen op het Kerkplein. De
brandweer was gealarmeerd
om ‘een vogel uit een boom
te bevrijden’. Er bleek een
kauw in een touw verstrikt
dat niet meer zelfstandig uit
de boom kon komen. Met
hulp van de ladderwagen
wisten de brandweermannen de vogel te bevrijden en
sneden later het stuk touw
door waar de vogel aan vast
zat. Na de bevrijdingsactie
werd de vogel aan de medewerkers van de dierenambulance afgegeven. Het
voorval trok veel belangstelling, weer een goede daad
verricht mannen!

Tweet, tweet

Het enige echte ‘sloppie’
tussen het Gasthuisplein
en het Kerkplein is kunstzinnig opgeknapt. In het
kader van de kwaliteitsme-

ter ‘Veilig uitgaan’ en het
keurmerk ‘Veilig ondernemen’ had de gemeente de
Zandvoortse kunstenaar
Margot Berkman uitgenodigd voor een ontwerp. De
gestucte wand in de steeg
werd blauw geschilderd
en daarop zijn de tegeltableaus met vogeltjes van
Berkman aangebracht.
De Kerksteeg krijgt nog
verlichting om wildplassen tegen te gaan. Wel
zal, net zoals bij de ingang
Gasthuisplein, ook aan de
ingang bij het Kerkplein
een verkeersbelemmering
geplaatst moeten worden
om rijdende scooters en
fietsers te weren. Aan de
vogeltjes zal het niet liggen: zij doen hun best om
Zandvoort een betere uitstraling te geven.

Mijntje en Trijntje

Er is een bijzonder filmpje
via een link in omloop waarin Zandvoort op een komische wijze wordt belicht.
Het is een van de oudste
(1913) Nederlands fictiefilmpjes die je via de computer kunt bewonderen. Op
het filmpje gaan de twee
Zeeuwse meisjes Mijntje
en Trijntje naar Zandvoort.
Aan het eind van de film
belanden zij in de gevangenis, die zich
toen onder
het raadhuis
bevond. Het
filmpje toont
het strandleven van die
tijd en ook de
straten en bebouwing uit
deze periode
zijn zeker de
moeite van
het bekijken waard. Hierbij
de link: www.europafilmtreasures.eu/PY/345/seethe-film-two_girls_from_
zeeland_in_zandvoort.
5

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Alle ondernemers van
Zandvoort online!

APK

Uw dagelijks vers gebakken brood
nu met vernieuwde receptuur.

Actie vanaf donderdag 4 augustus
t/m zondag 7 augustus:

Word Onderhoud
ook bekend
als ondernemer
in Zandvoort!
Casino wit € 2,00
en reparatie alle merken
Je vindt ze op


Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

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

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

www.zandvoortinbedrijf.nl
Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...



Gevulde koek € 1,25

Nieuw in ons assortiment:
koffie speciaal, vanille of caramel met slagroom
Verse munt thee
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Zandvoort in Bedrijf.nl voor een ondernemend Zandvoort
Elke zaterdag lakken wij GRATIS
uw nagels met een kleur naar
keuze

20101027-1.indd 1

27-10-2010 9:08:11

Moerenburg

parfumerie • drogisterij • schoonheidssalon
Haltestraat 1, Zandvoort • T. 023 - 5716123
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Laat hier de naam of logo van
uw zaak plaatsen

Standaard
advertentie
A4 formaat
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Ferienfahrt Nordseeroute 2011

Place du Tertre aan zee

Leden van de grote Duitse club NVG, allemaal liefhebbers van klassieke en antieke vracht-

U hoeft niet ver te reizen om in Franse sferen te komen.

aangedaan. Op parkeerterrein De Zuid brachten zij de nacht door, waarna dinsdag hun

Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) voor de tweede

wagens, hebben op hun vakantieroute door Nederland afgelopen maandag Zandvoort
toer werd voortgezet richting Texel.

Klassieke Duitse vrachtwagens

Het is altijd weer een schitterend gezicht als men deze
vertroetelde vrachtwagens

in de zon ziet staan blinken.
Al vele jaren organiseert de
‘Nutzf ahrzeug Veteranen

Gemeinschaft’ (NVG) een vakantietoertocht voor oldtimer
vrachtwagens. Door de jaren
heen hebben ze al veel landen
bezocht, waaronder Zweden,
Denemarken en Frankrijk. Dit
jaar trekken zij met 50 oldtimertrucks van 28 juli tot 7
augustus door Nederland.
Gestart in Eindhoven, bracht
de route ze via Vlissingen,
naar Zandvoort, waarna
ze via Texel, Harl inge n en
Roden zullen afsluiten in Wil
helmshafen in Duitsland.

In aanloop naar de Ondernemersavond
15 september - Beach Factory Center Parcs

Variatie in aanbod is ook klantvriendelijkheid
De variatie die binnen Zandvoort aangeboden wordt, voor een ieder wat wils, vindt I

Fong Ernst-Chi ook een vorm van klantvriendelijkheid. “Toch zou er in het hogere segment iets meer aanbod moeten zijn. Het kan in ieder geval zeker geen kwaad”, zegt

ze. Maar ook een schoon dorp met voldoende en goed bereikbare voorzieningen voor
de gasten zijn in haar ogen belangrijke zaken.
I Fong Ernst is voorzitter
van de stichting Zandvoort
Promotie, de ‘club’ van een
vijftal managers van Zand
voortse bedrijven die het
‘product’ Zandvoort naar
buiten promoten. Stichting
Zandvoort Promotie (SZP)
heeft aan de wieg gestaan
van de stichting Marketing
Zandvoort waar de Zand
voortse VVV uit voort is
gekomen.
Ernst is ervan overtuigd
dat een menukaart die
opgesteld is in drie of vier
talen, veel voor een bedrijf
kan betekenen. “Het is zeker een vorm van gastvrijheid als de ondernemer
zijn gasten zo een kaart
kan overhandigen”, zegt ze.
“Om eerste badplaats van

Op zondag 14 augustus organiseert de actieve vereniging
keer de kunstmarkt ‘Place du Tertre’. Ook nu weer is het

meest authentieke plekje van Zandvoort, de Poststraat en
aansluitend naar het Kerkplein, het decor voor deze kunstmarkt Franse stijl.

De kunstkraampjes komen weer terug

door Nel Kerkman

Twintig kunstenaars van BKZ
staan borg voor een uniek,
kunstzinnig evenement en
laten voor hun atelier annex kraam zien hoe hun

kunstwerk tot stand komt.
Vanzelfsprekend bestaat de
mogelijkheid om het kunstwerk direct aan te schaffen.
De aangeboden kunst is zeer
divers: schilderijen, keramiek,
beelden, zilveren sierraden,

de stoute schoenen aantrokken. Op 31 juli 2006 begonnen

zij op de Grote Krocht 23 hun ambachtelijke schoenmakerij.

I Fong Ernst-Chi

en dichtbij de cultuur in
Haarlem is gesitueerd,
moeten we gebruikmaken.
Ook weer klantvriendelijk”,
is zij van mening.
Als laatste wil I Fong benadrukken dat er niet
aan de VVV getornd moet
worden. “Promotie is voor
Zandvoort belangrijk en
daarin is de VVV tot nu toe
goed op weg”, sluit ze af.

St. Zandvoort
Promotie
Vereniging van Strandpachters te Zandvoort

Maar er is niet alleen kunst op
Place du Tertre aanwezig. Er
staan ook kramen met biologische wijnen en Franse zeepjes, heerlijke ‘home made’
pies, chutneys, worsten, olijven en tapenade. Voor geïnteresseerden op spiritueel gebied zijn er beoefenaars van
onder andere het Tarotkaart
lezen en spirituele kunst
aanwezig. Tussen de kramen staat een Frans terrasje
waar een overheerlijke crêpe
en een drankje te verkrijgen
zijn met op de achtergrond
Franse chansons. Kom op 14
augustus van 11.00 tot 17.00
uur gezellig langs en waan u
op de Place du Tertre in het
hart van Zandvoort aan zee.

Zandvoortse schoenmaker
bestaat vijf jaar

Het is alweer vijf jaar geleden dat Marco en Irene de Goede

Nederland te worden, of
misschien wel te blijven,
moeten we alert zijn: vinger aan de pols houden,
investeren en vooral snel
inspelen op trends. De
gemeentelijke visie over
wellness moeten we doorzetten. Ook van het gegeven dat Zandvoort slechts
30 kilometer van Schiphol
ligt, in de buurt van een
wereldstad als Amsterdam

glas in lood, viltbewerking,
knipkunst en glaskunst. Bij
de jongeren van woonvoorziening de 8 sprong, gelegen
in de Poststraat, zijn hun eigengemaakte kunstwerkjes
te koop.

Schoenmaker Marco de Goede

Het is in de loop der jaren een
stuk drukker geworden in de
winkel: kreeg Marco eerst gemiddeld 25 tot 30 paar schoenen per dag ter reparatie aangeboden, nu is dat opgelopen
tot gemiddeld 40 tot 45 paar
dagelijks! Dit komt mede omdat hij sinds 1,5 jaar de enige
schoenmaker in Zandvoort is.
Naast het vakkundig herstellen van schoenen hebben Marco en Irene zich ook
gespecialiseerd in artikelen,

die hier in de omgeving niet
verkrijgbaar zijn. De luxere
handtassen zijn weliswaar
de deur uitgegaan, maar daarvoor in de plaats verkopen zij
de zeer goede kwaliteit Titan
reistassen, laptoptassen en de
businesskoffers, die als handbagage mee het vliegtuig in
mogen. Ook voor gewone
koffers kunt u bij Shanna’s terecht. Deze zijn allemaal lichtgewicht, de grootste maat
weegt nog geen vijf kilo. In
het Zandvoortse kustklimaat

met de vele, onverwachte
windvlagen kunt u eigenlijk
niet zonder de befaamde
Senzparaplu. Ze zijn niet
goedkoop maar het is bewezen dat ze bestand zijn tegen
windkracht 10! Voor fraaie leren portemonnees en pasjesmapjes van het bekende merk
Castelyn & Beerens, met 2 jaar
garantie, en het modieuze FAB
moet u beslist eens binnenstappen. Natuurlijk wordt het
voetenwerk niet vergeten: variërend van Spaanse sloffen,
de gespecialiseerde Mysole
'inlegzooltjes' (bijvoorbeeld
specifiek voor Nordic Walking
of hardlopen en gemaakt
van diverse materiaalsoorten
en hardheid), tot veters en
schoencrème in vele kleuren.
Eveneens is het mogelijk bij
Shanna's naambordjes, zowel ouderwetse als moderne,
te laten maken alsmede huisen fietssleutels.
Wie jarig is, trakteert: bij reparatie van hakken en zolen,
krijgt u tot en met 10 augustus de hakken gratis!
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Volkstuinvereniging Zandvoort als gastvrij rustpunt
Volkstuinvereniging Zandvoort is komende zaterdagochtend vanaf 07.30 uur een ideaal
rustpunt voor fanatieke wandelaars van Rondje Zandhaas. De deelnemers zullen binnen
24 uur 60, 100 of zelfs 110 km afleggen.
Het Rondje Zandhaas dankt
zijn naam aan korenmolen ‘De Zandhaas’, die sinds
1779 het dorpsgezicht van
Santpoort heeft bepaald. Elk
jaar gaan al deze wandelafstanden langs de molen, die
tijdens de wandeltocht te bezichtigen is.
Totaal zullen circa 200
wandelaars vrijdagavond

om 20.00 uur in Santpoort
van start gaan. Het Rondje
Zandhaas is ooit in 2002 bedacht door Ben Molenaar, die
samen met zijn Vierdaagsewandelmaat Erik Miessen
de stoute wandelschoenen
heeft aangetrokken om deze
nieuwe tocht op de wandelkalender te zetten. In dat
jaar startte het eerste Rondje
Zandhaas met ruim 50 wan-

delaars, verdeeld over drie verschillende afstanden: 5, 10 en
25 kilometer. Inmiddels kunnen ook de ‘Long Distance’lopers een speciaal stempel
verdienen met 60, 100 en 110
km. De Volkstuinvereniging
Zandvoort staat zaterdag
met al haar vrijwilligers klaar
om de vermoeide wandelaars
een plezierig rustmoment te
gunnen.

Fietstocht en
spelletjesmiddag

Dezelfde dag organiseert
Volkst uinvereniging Zand
voort vanaf 13.00 uur een
fietspuzzeltocht voor iedereen
die het leuk vindt om mee te
doen. Aansluitend, rond 15.00
uur, is er in en bij de kantine
de mogelijkheid om kennis te
maken met diverse sporten
die ook bij de vereniging worden beoefend zoals, darten,
sjoelen, klaverjassen en jeu de
boules. Een zeer gezellige dag
voor iedereen die ook eens ergens anders rond wil kijken.

gevestigd. Onder de paraplu van Nieuw Unicum is ’t Winkeltje al vijf jaar een geweldige

combinatie tussen aangeboden dagbesteding en de verkoop van zelfgemaakte producten. In de winkel bevindt zich een creatief atelier waar per week 20 cliënten, onder deskundige begeleiding, actief en kunstzinnig bezig zijn.

vinden, ook geurende kaarsen en zeepjes en niet te
vergeten de eigengemaakte jams zijn verrukkelijk.
Begeleidster Petra Zeilstra is
de stuwende kracht achter
deze perfecte formule en zij
brengt de variatie aan in het
assortiment.

Creatieve activiteit

Een perfecte samenwerking tussen Corry en Petra

tekst en foto Nel Kerkman

In de vijf jaar is het aanbod
van artikelen minimaal gewijzigd en ook het interieur
is in deze periode in dezelfde
sfeervolle stijl gehouden.
Het handelsmerk, ‘het hart’,

is terug te vinden in de decoraties. Immers de aanwezige cliënten werken met
hart en ziel aan hun werkstukken. Niet alleen zijn er
sieraden en allerhande gezellige cadeauartikelen voor
binnen en buiten het huis te

Bij mijn binnenkomst zijn
Muriel, Corry, Wilma en
Günther al gezellig aanwezig en drinken voordat ze beginnen eerst een kopje thee.
Na de pauze wordt er hard
gewerkt om een bestelling
van 50 gipsen vissen en 100
zeesterren klaar te maken.
Het is voor een vaste klant
die elk jaar voor de vereniging iets leuks bestelt. “Het
is geweldig om contact te
hebben met de klanten.
Meestal wordt er een praatje
gemaakt en komen de mensen terug. Ook kinderen komen langs om iets uit te zoeken, want echt duur zijn we
niet”, zeggen Muriel, Corry
en Wilma. Zij zijn al vanaf de
opening drie of vier keer per
week in het atelier aanwezig
en ze vinden het vreselijk als
de winkel in de vakantieperi-

door Erna Meijer

Zes jaar geleden is Richard Buijtenhek (52) in Zandvoort ge-

start als coach en therapeut met zijn praktijk in Zandvoort.
Hij is geregistreerd lid van het NOBCO (Nederlandse Orde

van Beroepscoaches) en werkt volgens hun ethische ge-

dragscode. Daarnaast is hij geregistreerd lid van het NVPA,
een beroepsorganisatie voor professionele psychothera-

Feest bij ’t Winkeltje
Sinds 2006 is aan het winkelplein in Zandvoort-Noord een unieke winkel annex atelier

Richard Buijtenhek
Training & Coaching

peuten, psychologen en agogen.
ode sluit. Günther woont in
locatie Centrum van Nieuw
Unicum en komt door weer
en wind zelfstandig naar
Nieuw Noord. “De meest
cliënten zijn trouw en het
is een hechte groep, alleen
door ziekte laten ze verstek
gaan,” vult Petra Zeilstra aan
terwijl ze ondertussen Corry
helpt om de juiste kleur verf
te vinden.

Lustrum

Natuurlijk wordt het 5-jarig
bestaan feestelijk gevierd.
Op 11 augustus van 14.00 tot
18.00 uur is iedereen bij ’t
Winkeltje voor de deur welkom om het heugelijke feit
mee te vieren. Het geheel
heeft een Nieuw Unicum
tintje want het petit-restaurant BienveNU verzorgt de
hapjes en de huisband van
Nieuw Unicum, BOS, geeft
een spetterend optreden.
Dus, succes verzekerd!
Bent u nog nooit in ’t Win
keltje geweest? Schroom
niet en ga gewoon eens
langs voor een origineel
cadeau. ’t Winkeltje werkt
ook op bestelling (bijvoorbeeld voor kerstpakketten)
en is geopend op: woensdag, donderdag en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur
en op vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur. Het is gevestigd in
Zandvoort-Noord, tegenover
de Vomar.

Zijn missie is vooral mensen
inspireren en faciliteren bij
hun persoonlijke ontwikkeling,
communicatie en het (her)
ontdekken van hun spiritualiteit en zingeving door middel
van trainingen, workshops en
coaching. Richard: "Mijn specialisatie is transformatiecoaching. Dit houdt in dat ik
kijk naar diepe processen bij
mensen. Deze diepe processen
zijn voor 95% verantwoordelijk voor het niet-productieve
gedrag van iemand. Deze
vorm van coaching, met als
belangrijkste techniek 'Voice
Dialogue', kan helpen de oorzaak van hardnekkige problemen op te lossen. Te denken
valt aan beter in je werk willen functioneren, dreiging tot
vastlopen (burn-out), beter
willen communiceren of geen
last meer willen hebben van
angsten, zoals rij-angst.”
Voorbeelden van gedrag dat
ons in de weg staat, zijn:
angst, lage eigenwaarde (te
dik, te dun, niet goed genoeg),
diverse verslavingen, please
gedrag (aardig gevonden willen worden), perfectionisme
of stroef communiceren. Voor
managers kan Richard ondersteuning bieden zoals het leren om beter leiding te geven.
Naast privé personen is hij
vooral geïnteresseerd in het
coachen van het bedrijfsleven
in Zandvoort. Hierbij realiseert
hij zich dat Zandvoorters over
het algemeen bang zijn om

een lokale coach te nemen,
maar uiteraard heeft Richard
beroepsgeheim, wat betekent
dat hij nooit over zijn cliënten
mag communiceren.
In principe werkt hij op één
op één basis, behalve bij de
training 'Geïnspireerd Com
municeren', die hij twee keer
per jaar geeft in het Jeugdhuis
achter de Protestantse kerk
en die door mensen uit het
gehele land worden bezocht.
Men leert hierbij te vertrouwen, door de speelse opbouw
van de oefeningen, dat men
alles goed weet te verwoorden en haast automatisch
om goed naar anderen en
jezelf te luisteren. Ook kunt u
bij Richard Buijtenhek terecht
voor het coaching traject
'Levenskeuzetest', waarbij de
zoektocht naar iemands levensvervulling centraal staat.
U wilt bijvoorbeeld uw leven
op een andere manier inrichten, een andere baan zoeken,
zelfstandig worden, emigreren, herintreden of iets geheel
anders gaan doen.
Buijtenhek is ook op andere
terreinen actief in ons dorp.
Zo is hij presentator van 'Goe
demorgen Zandvoort' en 'In
spiratieradio' bij ZFM en was
hij tevens voorzitter van de
Beach Pop Singers.
Richard Buijtenhek Training &
Coaching, tel. 023-5653767 of
06-22988711. Meer informatie
vindt u op www.RBTC.nl.
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Uw auto kopen
of verkopen
via een professional?
www.autoverkoper.nu
sluit de deal voor U !!!
Ook voor reparatie, APK,
onderhoud, schadeherstel
(gratis vervangende auto)
autoverzekering, haal
en brengservice!!,
taxatierapport (gratis)
Patrick van Kessel
06-55383624

ZANDKORRELS
Pedicure Salon Henny
voor een goede
voetbehandeling.
Komt ook bij u thuis!
Van Speijkstraat 23,
tel. 5734944,
06-50203097
of 06-31931940

Wij zijn met

e
i
t
n
a
k
a
V
t/m.
Maandag 15 Augustus

Dinsdag 16 augustus zijn wij weer geopend
Met vriendelijke groet van ons allemaal

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.

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg
en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
.........................................................
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u
naar Pedicure Carla.
Pro-voet lid. 14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................
Valk Glasstudio
voor
Glas in lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door
zorgverzekering)
.........................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

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

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

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails
in Haarlem.
Schrijf je in via
www.abnails.nl
of bel 023-5245005.

Fluffys Nail-corner
Bel voor een
professionele
en gezellige
nagelbehandeling
met Petra Koper.
Inmiddels al 17 jaar
ervaring.
Tel: 06-14719355
.........................................................
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.
.........................................................
L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
mobiele telefoons
ouderen en slechtzienden,
aankleedhulpen,
bedtafel,
siliconenen voetbedjes,
medicijndoos,
vergrootglazen/loepen
.........................................................
Garage/werkplaats
te huur, 60m2.
In het centrum van
Zandvoort. Per 1 september.
Voor diverse doeleinden
te gebruiken.
Toilet, electra
en water aanwezig.
06-46027585
.........................................................
"Het laatste Uur"
ZFM radio;
interview met
Michal Bergen,
auteur en danseres.
Zondag- en maandagavond
om 23.00 uur, 106.9 FM
en via
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
Vijf jaar Shanna’s,
Grote Krocht 25.
De enige schoenmaker in Zandvoort!
Vakmanschap!
Zet deur met Shanna’s!
Gefeliciteerd!
Mam,
Gerard, Marjon,
Eric, Shanna
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‘Bleekneusjes’ in het Zandvoorts Museum

Sporen uit het verleden
Brood-verhalen in de apsis

door Nel Kerkman

We blijven nog even in St. Agatha kerk aan de Grote Krocht. Er zijn namelijk twee bijzondere zijramen die niet echt opvallen bij het betreden van de kerk. Ze zijn in hun eenvoud
erg mooi en zijn tijdens de huidige Zomerexpositie te bewonderen. U moet dan wel de
apsis (het liturgisch centrum) in waar de avondmaalstafel/het altaar staat vanwaar in de

viering de eucharistische ‘brood en wijn’ worden verdeeld. De twee gebrandschilderde
ramen op de apsis links en rechts hebben te maken met brood-verhalen.

Wie in Zandvoort herinnert ze niet: de kinderen van de Am-

lijk in Zandvoort werden gehuisvest. De fototentoonstel-

vakantiekolonies in de duinen of de bossen, waar zij als
‘stadse bleekneusjes’ zes weken kwamen aansterken, was
het voor de meesten lang niet
altijd een vrolijke vakantie.

halen van en over de zogenoemde ‘Bleekneusjes’ van toen.

Schilderen op de muur

sterdamse Vakantiekolonie en van het kinderhuis Groot

Kijkduin. Een goede zeelucht en een gezonde voeding was

goed voor kinderen die door gezondheidsproblemen tijdeling in het Zandvoorts Museum toont de beelden en ver-

Raam links: vis en mand met broden

In de Bijbeltekst van Mattheüs 14:13-21 is het verhaal te vinden over het wonder van de verdeling van twee vissen en vijf broden bij het meer van Gallilea. Met dit thema heeft Lourijsen
het ontwerp voor het raam gemaakt. Het evangelie verhaal er achter is: als ieder deelt van
wat hij heeft dan zal er brood te over zijn. Al in de vroeg-christelijke kunst is dit verhaal symbool geworden voor Christus en de eucharistie/het avondmaal. In Griekse letters staat onder
de afbeelding van het raam het woord ‘vis’ (Ichthus). Ze vormen de beginletters van I(èsous)
Ch(ristos) Th(eou) Hu(ios)
S(otèr) = Jezus Christus, zoon
van God, Verlosser. De eerste
christenen gebruikten het vismotief als hun geheime logo.

Raam rechts:
vuur en hostie

Dit gebrandschilderde raam
herinnert aan het Mirakel
van Amsterdam (1345) waar
de hostie in een vuur was
terecht gekomen er ongeschonden uit kwam. Net als in het verhaal van het brandende
braambos bij Mozes is het een niet-verterend vuur. Vuur als symbool van de aanwezigheid
van de oplaaiende Geest, zoals ook de vurige tongen in het Pinksterverhaal. Nog jaarlijks
trekken duizenden door de straten van Amsterdam op de derde zondag in maart, de zogenaamde Stille Omgang. Het onderschrift op het raam staat in Griekse letters: Charis. Het
betekent dankbaarheid. In Griekenland zegt men nog ‘evcharisto’, dank je wel. Het woord
eucharistie komt daarvan.
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

Het kinderhuis Groot Kijkduin

door Nel Kerkman

In Oneindig Noord-Holland
staat over deze periode het
volgende: “Lauwe pap met
dikke vellen, de dagelijkse le-

pel levertraan en de strenge
straffen als je je bord niet leeg
at.” Een halve eeuw na dato
herinneren heel wat vroegere
koloniekinderen het zich nog
als de dag van gisteren. In de

De foto van deze week
is een groepsfoto uit
de jaren ‘30. Op de foto
poseren 6 mannen en
twee vrouwen. We zouden graag willen weten
wie het zijn. Reactie kunt
u kwijt per mail op zoekplaatje@oudzandvoort.
nl of bij Cor Draijer op
06-3614 9717 (graag pas
bellen na 19.00 uur)

In de galerie van Joke en José Coenraad exposeren twee

Nederlandse beeldende kunstenaars: Simon Borst en Heleen Hoek. Zij exposeren regelmatig in binnen- en buiten-

land en beide kunstenaars vertegenwoordigden Nederexpositie: Biënnale x2.

door Cor Draijer

‘Witte kerkje te schoorl vanaf duin’ van Simon Borst

door Nel Kerkman

bld17813

De tentoonstelling ‘Bleek
neusjes’ is van 10 augustus tot
19 september te bezichtigen
in het Zandvoorts Museum,
Swaluëstraat 1. Openings
tijden: woensdag tot en met
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

‘Biënnale x2’ bij Coenraad Art Gallery

land op de Biënnale van Florence, vandaar de titel van de

Zoekplaatje

Een van de Zandvoortse ’Bleek
neusjes’, Anthony Michel, zal
na de opening de eerste penseelstreek zetten op de zwarte
muur in een van de ruimtes
van het museum. Maar ook de
bezoekers van de tentoonstelling kunnen zelf hun kunstzinnige uitingen op de muur
kwijt. Aan het eind van de
tentoonstelling zal de muur
tenslotte uitgegroeid zijn tot
een gigantisch schilderij. Een
bijzondere uitdaging, want
wie kan later vertellen dat hij
of zij een schilderij gemaakt
heeft in een museum?

De natuur is de inspiratiebron
en tevens het atelier van ‘Plein
Air’-schilder Simon Borst. Een
echt 'Plein Air'-schilderij is een
vlotte en spontane interpretatie van de werkelijkheid en
vormt een klasse apart. Het

schilderen in de open lucht
is een uitdaging voor de kunstenaar vanwege de zeer korte
tijd die beschikbaar is. In de
kunstwerken van Simon Borst
komt deze uitdaging goed
naar voren. Zijn schilderstijl
is kleurrijk, figuratief en licht
abstract en wordt vergeleken

met het impressionisme. Borst
exposeerde regelmatig in
Bulgarije, Italië, Israël, Zweden
en Turkije.

Heleen Hoek

De beelden en watersculpturen van Heleen Hoek zijn uniek
en kunnen zowel binnen als
buiten worden geplaatst. Voor
haar werk vindt ze inspiratie
in de innerlijke, scheppende
kracht van de mens, de natuur
en de ons omringende wereld.
De kracht van haar beelden zit
in de eenvoud van de vormen
en in de rust en beweging van
lijnen en vlakken. Ook Hoek
exposeert regelmatig in binnen- en buitenland.
De expositie ‘Biënnale x 2’ is
van 5 augustus tot en met 30
september te zien bij Coen
raad Art Gallery, Noorderstraat
1. Openingstijden: dinsdag tot
en met zondag van 13.00 tot
18.00 uur.
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Vrijdag 5 augustus

Jazz behind the Bar
Uiteraard begint Jazz behind the Beach 2011 traditioneel op vrijdagavond met Jazz behind the Bar.
Negen horecaondernemers hebben bands geëngageerd om in hun etablissement muziek te komen
maken. Hieronder vindt u de diverse horecagelegenheden met hun programmering:

Vanaf
21.00 uur
Rudolf Kreuger band
Haltestraat 46 - 2042 LN Zandvoort
023-5737046

Vanaf 21.00 uur

Mulder-trio feat. Frits Kaatee
Café De Lamstrael, Haltestraat
ALTIJD WAT TE DOEN, ALTIJD GEZELLIG!

Aanvang 21.00 uur

Wouter Kiers band

Swingende funky muziek
met een te gekke saxofonist
Café Neuf • Haltestraat 25 • Tel.0235713722

Vanaf 20.30 uur

Live
Ruud Jansen en band
www.cafefier.nl
Haltestraat 32 - 2042 LN Zandvoort

vanaf 21.00 uur

SPOOR 5
o.l.v. Adam Spoor

Café Alex - Zandvoort Gasthuisplein

Vanaf 20.00 uur
JAZZ BEHIND THE BAR

Papa Luigi & Amici
Vrijdag 5 augustus 21.00

Vanaf 21.00 uur

Leo van Spronsen

met zijn band Worldwind

Een 5-mans formatie in de blues en
jazzsfeer, met prachtig gitaarspel.
Gasthuisplein 9 - Zandvoort

Zondag 7 augustus

Mainstream
Jazz Combo

o.l.v. Ger Groenendaal
Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

www.xl-zandvoort.nl

Jazz on the Beach

Zondag treedt het Mainstream Jazzcombo op bij Beach Club Tien. Ook Beachclub Take Five
heeft de intentie om jazz aan te bieden, maar bij het ter perse gaan van deze krant was daar geen
duidelijkheid over. Jazz on the Beach start om 15.00 uur.

Zaterdag 6 augustus

Jazz behind the Beach

Morgen, vrijdag 5 augustus, barst het jazzfestival 2011 in Zandvoort los.
‘Jazz behind the Beach’ betekent drie dagen met volop jazzmuziek.
Vanaf deze keer op zaterdagavond weer in oude stijl, oftewel: op 5 podiums!

Stichting ZEP heeft op zaterdag 6 augustus voor een klinkende programmering
gezorgd. Op de vijf buitenpodia zullen maar liefst 15 topbands oude tijden weer
in volle glorie doen herleven. Maar dan wel in een nieuw en hedendaags jasje
gestoken. Met een zeer gevarieerd, interessant programma is het gratis jazzfestival een bezoek zeker meer dan waard. De muziekstijlen variëren van ‘traditional
swing’ tot ‘jazzfunk/jazzrock’. Neerlands bekendste en meest swingende dixielandorkest, de Dutch Swing College Band, maar ook nieuwe lichtingen als souldiva

Shirma Rouse met het B-trio Plus! en bigband The Very Next met zanger Paul
van Kessel zullen aan Jazz behind the Beach 2011 deelnemen.
Zoals het een echt jazzfestival betaamt wordt ook aan de onvervalste blues
en boogie woogie ruim aandacht besteed. In dit genre zullen Martijn Schok,
Anke Angel en Jimmy’s Gang een boeiend optreden verzorgen. Maar ook
Latinjazz zal er voor de ware kenners en liefhebbers voldoende te vinden zijn.
Daarvoor komen onder andere de bands Leticya y su Rumbadama en de topformatie CaboCubJazz naar Zandvoort. Verder maken toppers als Edisonwinnares zangeres Lils Mackintosh, Deborah J. Carter, Wouter Kiers, Ungawa en
Machteld Cambridge hun opwachting.

Deborah J. Carter

Lils Macintosh

Martijn Schok
Shirma Rouse

Spoor 5

©

Zandvoort

DANCING
in the
STREETS

ZATERDAG 13 AUGUSTUS
Diverse podia in het centrum
met fantastische DJ’s

Shanna's bestaat deze week
alweer 5 jaar
en daarom trakteren wij!!!
Bij reparatie van
een paar hakken en zolen
de hakken GRATIS
actie loopt t/m 10 augustus 2011

› gratis entree ‹
› aanvang 20.00 uur ‹
Sponsored by:

Rekreade
Programma 2e week 7 augustus t/m 11 augustus

www.shanna-s.nl

Komende zondag gaat de tweede en laatste week in van de Rekreade.
Met natuurlijk voor beide locaties op vrijdag 12 augustus van 11.00 tot 14.00 uur Santekraampie,
het traditionele grote slotfeest op het Kerkplein!

2011
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Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort - Tel:023-5735002
Ma 13:00-18:00, di t/m vrij 9:00-18:00, za 9:00-17:00

Zandvoort Nieuw Noord
(bij Pluspunt, naast de Vomar)

Thema:
'Koppie Krauw, waar is de kapitein nou?'

Schip ahoi! Op het piratenschip gebeurt iets onverwachts.
De bemanning moet er alles aan doen om weer compleet te zijn.
Ga jij ze helpen? Kom dan deze week naar team noord(Flemingstraat)!!!

Zondag 7 augustus
18.30 – 19.00 uur

Poppenkast en volksdansen op het VOMAR plein

10.00 – 12.00 uur

S.O.S (Vuur, water en spons)

Maandag 8 augustus
15.00 – 17.00 uur

Waar zou hij zijn, onze kapitein? (Toneelspelen)

Dinsdag 9 augustus
10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur

Kunstbericht (Knutselen)

Vrolijk wijsje (Muziek activiteit)

Woensdag 10 augustus
10.00 – 12.00 uur

Schipbreuk (Techniek en knutselen)

18.30 – 19.00 uur

Poppenkast en volksdansen op het VOMAR plein

15.00 – 17.00 uur

Wateroverlast (Waterspelletjes)

Donderdag 11 augustus
10.00 – 14.00 uur

Kapitein in zicht (Sport en spel en Zandvoort ’s got talent!)

Let op! 4 uurs programma, dus brood meenemen!

Centrum Zandvoort

(Jeugdhuis achter de Protestantse kerk Kerkplein)

Thema:
'Ik snap er geen bal van!'

Op een regenachtige en donkere duistere avond zit detective Niemand
Zonder Naam een ijskoud glas Dubbel Fris te drinken. Hij staart door
zijn te grote vergrootglas naar zijn krant. Maar opeens rinkelt er een
telefoon: “Met detective Zonder Naam…“ Kom naar het Jeugdhuis naast
de Protestantse kerk op het Kerkplein.
Zondag 7 augustus
19.30 – 20.00 uur Poppenkast en volksdansen op het Raadhuisplein
Maandag 8 augustus
10.00 – 12.00 uur Niemand Zonder Naam (Levend ganzenbord)
15.00 – 17.00 uur Superspeurders (Levend wie ben ik)
Dinsdag 9 augustus
10.00 – 12.00 uur Wat een ramp!!! (Knutselen)
15.00 – 17.00 uur Wacht! Wie is er verdacht? (Speurtocht)
Woensdag 10 augustus
10.00 – 12.00 uur Mot met de toiletpot (Levend stratego)
15.00 – 17.00 uur Alle ballen verzameluuuh! (Ballen knutselen)
19.30 – 20.00 uur Poppenkast en volksdansen op het Raadhuisplein
Donderdag 11 augustus
10.00 – 14.00 uur Lak aan de ballenbak (Waterspelletje, Speurtocht)
Let op! 4 uurs programma, dus brood meenemen!
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Aan ondergetekende werd vorige week woensdagmid-

Joke Draijer
Er zullen weinig mensen in ons dorp zijn die Joke Draijer,
in 1954 geboren als middelste in een Zandvoorts gezin
met acht meiden, niet kennen. Ik vond het zeer de moeite

waard om eens langer met haar te praten en dat gebeurde
onlangs, lekker in het zonnetje zittend voor haar winkelpand in de Kosterstraat 11-13.

Van kinds af aan wilde zij al het kappersvak in en na haar opleiding in Haarlem is ze in dienst getreden bij Piet Kerkman in
de Haltestraat. In 1980 waagde zij de stap en is voor zichzelf
begonnen. Naast het knip- en kapwerk voor zowel dames
als heren heeft zij zich eveneens toegelegd en
bekwaamd op het terrein van schoonheidsspecialiste en het geven van massages.
Naast de inwoners van Zandvoort
kwamen ook veel gasten van het
toenmalige Gran Dorado haar
salon bezoeken. Tegenwoordig
wordt het begrip 'wellness'
regelmatig gebruikt om Zand
voort aantrekkelijker te maken
voor toeristen, maar in 1989
heeft zij al getracht om een
saunavoorziening met onder
andere zeewater- en algenbaden
op een buitenterrein hier te realiseren; helaas kreeg zij hiervoor geen
toestemming. Haar ideaal bleef echter
steeds in haar hoofd zitten.

dag in het AVRO-actualiteitenprogramma Eén vandaag

gevraagd wat de maand augustus ons zou gaan brengen.

De boeken van de Weens-Amerikaanse schrijfster en 'gids'
Eva Pierrakos (1915-1979), zoals 'Pad-Werk: Werken aan jezelf
of juist niet?' hebben haar eveneens veel geleerd. Haar motto
luidt niet voor niets: ‘Leven is de school, liefde is de les’.

Het antwoord was resoluut “eerst even een zomerse op-

Joke: "Het is belangrijk je ware zelf te ontdekken en dat kan
onder meer in mijn 3 jaar geleden gestarte spiegelcentrum
'Het Draaipunt'. Er kan een eind komen aan leed, wanneer je
jezelf begrijpt en je in je eigen spiegel durft te kijken. Er zijn
diverse disciplines in huis en ik geef verschillende cursussen
voor jong en oud, zoals chakra's schilderen en voetreadings.
Het liefst wil ik een gids zijn voor mensen." In haar winkel kunt u op woensdag en vrijdag eveneens
terecht voor veel bijzondere producten, zoals vazen, glaswerk, sieraden, kaarten
en spaarpotten. Aan praktisch alle
voorwerpen zit wel een verhaal of
een boodschap.

Momenteel zou dit nog
steeds het antwoord zijn op
de vraag van de televisiemakers, dus er is consistentheid
troef. Met andere woorden,
in grote lijnen verandert er
niets en gaat de zomer voorlopig beslist niet ‘knallen’.

Privé is Joke vanaf 1980 samen
met Rob Groot en zij hebben
twee zoons, Jeff en Steven. In
2008 is zij met twee zusjes
naar China geweest om daar
geld te brengen dat zij met
een collecte had opgehaald in
verband met de grote aardbeving
aldaar. Ook aan Californië en vele
landen in Europa heeft zij een bezoek
gebracht.

Joke Draijer

Een aantal jaren geleden heeft zij in Turkije grond gekocht
en zij hoopt daar, als de bungalows gebouwd zijn, binnen
afzienbare tijd cursussen te kunnen gaan geven. Joke: "Al op
jonge leeftijd werd ik diep geraakt door het spirituele en dat
werkte door in mijn manier van behandelen. Een kapper is
vaak een soort psycholoog en het trof mij dat mensen elkaar
vaak niet kunnen vinden. Mensen vormen zeer zeker een rode
draad in mijn leven!"
Op het terrein van de spiritualiteit heeft ze door middel van
vele studies en cursussen, zij is beslist een autodidact te
noemen, in binnen- en buitenland veel kennis opgedaan.

Augustuszomertje
alweer op retour

Wij kunnen natuurlijk niet om haar politieke carrière heen. In 2002 werd ze door Michel Demmers gevraagd
om namens GBZ plaats te nemen in de gemeenteraad als
fractievoorzitter. "Ik ben in die jaren mijzelf regelmatig tegen
gekomen, maar heb ook ondervonden hoe het niet moet. Het
is jammer dat er in de politiek zoveel energie verloren gaat; na
acht jaar ben ik er dan ook mee gestopt", geeft zij met enige
teleurstelling in haar stem aan. Haar sterke gevoel voor het
werken met mensen en het ‘er zijn’ voor mensen, alsmede
haar nog steeds voortdurende zoektocht in de wereld van
spiritualiteit, maken van Joke Draijer een bijzondere dorpsgenote, waar veel van te leren valt. Haar cursussen zijn alleen
op afspraak en wel via tel.: 06-22487220.

risping tot donderdag 4 augustus en in het tijdpad tot 15
augustus overwegend wisselvalligheid troef met enkele
betere momenten”.

Genetisch is dit bepaald
niet de zomer die uit het
juiste hout is gesneden en
in zo’n geval is het dan ook
heel moeilijk om er nog iets
van te maken door Moeder
atmosfeer. Die atmosfeer
vervalt steeds in herhaling
en zolang de drukgebieden
niet op de juiste strategische
posities verblijven, is er geen
eer aan het zomerweer te
behalen.
Voorbije woensdag kwamen
er al enkele buien opzetten.
Donderdag is er ook nog
een buienkans, maar zal het
toch wel een behoorlijk dagdeel droog blijven. Het kwik
houdt nog even stand op het
zeer acceptabele niveau van
rond de 22 graden. Vrijdag
regent het dan waarschijnlijk weer enige tijd. De kans
op regen lijkt het grootst te
zijn voor de eerste helft van
de dag.

Do.

Tafelmanagers eisen hun baan terug bij Holland Casino
Een groot aantal ontslagen tafelmanagers van Holland Casino eist zijn baan terug. Zij zijn
van mening dat zij, tijdens de laatste reorganisatieronde, ten onrechte zijn ontslagen door
hun werkgever. Onder hen kaderleden van de vakbond en leden van de OR en OC van onder andere Holland Casino Zandvoort, Valkenburg, Venlo en Amsterdam.
Er zou sprake zijn van een
dwaling. De ontslagen managers menen dat Holland
Casino het afspiegelingsbeginsel had moeten toepassen
bij de laatste ontslagronde in

deze specifieke functiegroep,
omdat er geen sprake was van
ingrijpende veranderingen bij
de nieuwe functies. De managers refereren hierbij aan de
beschikking van de rechtbank

van Roermond, locatie Venlo,
van 9 december 2010, waarbij een tafelmanager die zijn
baan terugeiste, in het gelijk
werd gesteld. De voormalige
managers worden juridisch

bijgestaan door de Heerlense
advocaat mr. Vonken en ondersteund door de vakbond
ABC. Indien de tafelmanagers
in het gelijk gesteld worden,
kan dit grote gevolgen hebben voor het toch al slecht
lopende Holland Casino, omdat zij een groot deel van de
reorganisatie zullen moeten
terugdraaien.

Ook in het aanstaande
weekend is het niet geheel
droog, maar zijn er wel een
aantal goede weermomenten, vooral op zaterdag.
Zondag wordt vrijwel zeker de mindere dag, met
opnieuw een regenperiode
als een nieuwe depressie
wederom naderbij komt.
De temperaturen komen
dan weer op het niveau van
juli uit, met 18-19 graden in
de middag.
Nog een curiositeitje: afgelopen maandagnacht was
pardoes maar even de koudste augustusstart van de
afgelopen pakweg honderd
jaar, met in de buitengebieden van Zandvoort slechts
6-7 graden op de thermometers. Het opvallende is
dat dit uitgerekend de fase
van het jaar is waarin de
hoogste minima optreden.
Er zijn talloze jaren aan te
wijzen waarin het in de
nacht naar 1 augustus meer
dan 23 graden was.
Meer weerinfo via de weerprimeurlijn 0900-1234554
en op www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
Max

22-23

21

20

19

Min

17

17

13

13

Zon

55%

35%

45%

35%

Neerslag

30%

70%

30%

80%

wzw. 4

zw. 3-4

wzw. 3-4

zw. 4-5

Wind

15

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bezorg(st)er
worden?
Dat doe je bij
ZVO Verspreiders!
Ben jij onze toekomstige bezorger die in jouw omgeving 1 of meerdere malen per
week de brievenbus van je 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 je laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Word bezorger bij ZVO Verspreiders!
Surf naar www.zvo-verspreiders.nl of bel 06-1139 1478

Mededeling aan alle inwoners van Zandvoort en omgeving
Op 13 en 14 augustus 2011 zal op Circuit Park Zandvoort het evenement
RTL GP Masters of Formula 3 plaatsvinden.
Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de Wet Milieubeheer
zoals verleend door de Provincie Noord-Holland d.d. 2 januari 2006
informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand evenement zogenaamde
UBO-dagen zullen gebruiken.
Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit
hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.
Met vriendelijke groet,
Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.
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Deze pagina heeft een aantal aanpassingen ondergaan.
Drie rubrieken zijn in een strakker jasje gestoken
en de vierde, de uitagenda, heeft plaatsgemaakt voor het
Tegeltje, waarin wekelijks een spreuk wordt gepubliceerd.
De Engelstalige titels zijn vervangen door Nederlandstalige
en naar een passende naam voor de pagina wordt
nog gezocht. Het team dat deze pagina wekelijks
maakt bestaat vanaf deze editie uit Ramona Jonkhout,
Jessica Steur, Mandy Schoorl en Maxim Roos.

Uitgesproken
Renée Jansen, modefotografe
Renée Jansen is een 22-jarige fotografe, geboren en getogen in Zand-

voort. Ze heeft de fotovakschool afgerond en haar grote liefde is modefotografie. Ze komt aangelopen met Tao. Tao is een kruising Shar Pei
en ziet er met z’n kleine oren erg zoet uit. Ondanks dat het slecht weer

Vreugdekriebels

is, hebben we op het strand afgesproken. Met uitkijk op zee vertelt de
Zandvoortse over haar drive en passie voor fotografie.
door Ramona Jonkhout

Het begon allemaal toen ze een jaar of tien was en bij
een bekend limonademerk kon sparen voor cadeaus. Met
haar gespaarde punten koos ze haar eerste digitale fotocamera uit en vanaf dat moment was ze verkocht!
Op de middelbare school had ze altijd haar digitale camera op zak en maakte foto’s van alles en iedereen. “Ik
was in die tijd de enige met een digitale fotocamera”,
vertelt ze. Renée was erg bevlogen om te fotograferen
en dat schoof ze letterlijk niet onder stoelen of banken.
“Ik had zelfs een kastje gebouwd van A4 papier en dat
klemde ik dan tussen de tafels, om ook tijdens de les te
kunnen fotograferen”, vertelt ze lachend.
Het was dus niet eens zo verwonderlijk dat ze na de middelbare school door wilde studeren voor fotografe. Ze
ging naar de Kunstacademie, maar kwam er al snel achter
dat ze daar niet echt hoorde. Ze was veel te eigenzinnig
en had haar eigen ideeën over fotografie. “Ik wist heel
goed wat ik wilde en dat was commerciële foto’s maken”,
zegt ze. Vervolgens is ze op de Fotovakschool goed tot
haar recht gekomen. Jansen heeft daar haar eigen stijl
ontwikkeld en allerlei technieken eigen gemaakt. Haar

Renée Jansen

stijl kun je omschrijven als de zogenaamde ‘Movie Stills’.
Dit zijn modeshoots die verschillende scènes uitbeelden,
net zoals in een film. Niet alleen de kleding staat hierbij
centraal, maar ook het model, het decor en de sfeer. “Ik wil
gewoon verhalen vertellen”, verklaart ze.
De komende tijd gaat Renée veel eigen werk maken.
Daarnaast ligt een uitdagende fotoshoot in de planning
van ‘Pink Cosmo’, een meidenband uit het oosten van het
land. Ze gaat al hun promotiemateriaal fotograferen dat
komend najaar gepubliceerd zal worden. Een prikkelende
fotoserie wordt het, in de sfeer van ‘Sex in the city’ en ‘The
gossip girl’. Denk aan veel te hoge hakken, bloedstollende
jurken en natuurlijk een glanzend verhaal.
Klinkt verheugend allemaal! We zullen hopelijk nog vele
‘verhalen’ gaan tegenkomen van deze jonge Zandvoortse
modefotografe. You go girl! Meer informatie over Renée
Jansen vindt u op www.reneejansen.com.

Kijk nou eens!

We gaan niet klagen. Ook al wijzigt de temperatuur nog regelmatig, er komen deze zomervakantie weer mooie dagen
aan. Iedereen vult zijn warmtetijd met heel diverse bezigheden, maar op die echt zwoele dagen zit je in Zandvoort helemaal goed. Kindjes rennen blij rond op het strand, vaders en
moeders blussen hun verhitte lichamen met een koel fluitje
of rosé, en een fanatiekeling rent rond door de duinen met
het zweet op zijn voorhoofd.
Ik zie lachende gezichten op de boulevard, ik ontmoet een
krachtig mannelijk parfum. Ik swing op een Caribisch muziekje, ik beleef sereniteit. Ik snif de frisheid van de zeelucht
op, ik aanvaard de natte knuffel van een kwispelende hond.
Ik geniet van een zomerse dag als de zon mijn wangen verwarmt. En een ideaal moment om in een bezig leven tijd
vrij te maken voor kameraden die je alweer veel te lang niet
hebt gezien. Een moment van verbondenheid met vriend of
vriendin met wie ik rozig van de wind en zon, prettig bijpraat
onder het genot van een hapje en een drankje. Een gevoel van
optimisme en onwetendheid tegelijk. Door het dromerige
karakter dat de zon brengt, raak ik al snel in een fase van
traagheid. En als er allerlei vragen opborrelen, ben ik klaar
om de discussie aan te gaan of mijn diepste gedachten te
delen. Geboeid kletsen we uren vol. Een beetje opgewonden
en gespannen probeer ik dan orde te scheppen in mijn hoofd,
om uiteindelijk met een bevredigende kalmte te genieten
van de ondergaande zon. Prettig gevoel, vreugdekriebels die
door mijn lichaam gieren en een tikje
sensualiteit die zowel de ober als de
wachtende partner thuis charmeert.
Zou zo een samenzijn eens in de zoveel
tijd geen verplichting moeten zijn?

Tegeltje
“Klaag nooit over het weer!
Als dat niet af en toe
omsloeg zouden negen van
de tien mensen nooit een
praatje kunnen beginnen.”

Weinig zomers weer deze maanden maar dit is wel erg overdreven!

(K.M.)
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand augustus voor Pashouders:

Botermalse Kogelbiefstukken
3 stuks € 6,-

Prachtig Noord-Holland…..
Smaaq mild jonge, zachte
en heerlijk romige kaas
500 gram nu € 4,49

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties
(partners en ouder/kind).

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting
Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

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

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

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie buitenlantarens
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Medina Woninginrichters

Aanbieding: Lamelparket eiken rustiek in de kleuren
naturel en wit van € 34,95 nu € 29,95 per m²

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Aanbieding voor
de maand augustus:

Een complete
zonnebril op sterkte
nu al vanaf 89 euro!!!!

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Voor Pashouders
Gratis glaasje wijn bij de
gekookte Zeeuwse mosselen
Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

ZandvoortPlus

Walk of Fame

door Edwin Gitsels

aflevering 1

Toon Hermans,

WALK OF FAME IN 22 DELEN

Tot het eind van dit jaar besteedt Zandvoort Plus wekelijks aandacht aan de 22 prominenten die zijn
vereeuwigd op de Walk of Fame in de Kerkstraat. Op de tegels zelf kan niet veel tekst, dus bieden wij
hier meer wetenswaardigs over deze beroemde (ex-) Zandvoorters in 22 delen. Spaar ze alle 22!

de grootste artiest van de 20e eeuw

De Zandvoort-jaren van Toon Hermans
‘Die goeie ouwe tijd’

Toon Hermans woonde van 1951 tot 1968 in Zandvoort, op

tal van verschillende adressen. In de afgelopen oktober ver-

schenen lijvige biografie ‘Toon’ beschrijft auteur Jacques
Klöters nauwgezet en vol kleur en detail hoe het er in het
leven van Toon in die jaren aan toeging. Deze week in het

door de winkelstraat in Zandvoort. ‘Toen zei Rietje: “Hier hebben we nog gewoond, hier… boven die wijnhandel.” Daar kon
ik mij geen dag meer van voor de geest halen. Er kwam een
binnenhuisarchitect aan te pas die het in overleg met Rietje
inrichtte ‘tot aan het brood in de broodtrommel aan toe’.

kader van de Walk of Fame-serie een paar fragmenten.

In 1942 was Toon naar Amsterdam verhuisd. Acht jaar later
komt er een bruut einde aan zijn Amsterdamse wooncarrière…
‘Het gezin Hermans was verhuisd naar de Churchilllaan, hun
gebloemde bankstel was geplaatst. Maurice was geboren,
alles leek op rolletjes te lopen. Maar toen werd er een spaak
tussen de wielen gestoken. Op zekere dag lag er een briefje
op de mat met de boodschap: ‘Eruit!’ Toon had geen woonvergunning. Hij had gezegd alleen maar op de spullen van
een dame te passen die voor twee jaar naar Zuid-Afrika was
gegaan. (…) Hij zou ook geen nieuwe woning toegewezen
krijgen, omdat hij dit huis op onrechtmatige manier had betrokken. Hermans was niet in staat geweest bewijsstukken
voor zijn versie van het verhaal te overleggen, hij moest eruit,
de huisuitzetting werd op 1 juni 1950 definitief.
‘Nu begon het er ernstig uit te zien. Rietje logeerde met de
kinderen een maand in een pension in Zandvoort. Daar wilden
ze ook een huis zoeken. (…) Toen Toon het huis verliet, moest
hij van de fotografen in de deuropening smartelijk kijken.
“Eindelijk eruit, ik heb het altijd een snerthuis gevonden,” verzuchtte Toon en vertrok naar Zandvoort. Tot in België schreven
de kranten over deze spectaculaire huisuitzetting en het Scala
Theater in Den Haag bleef onafgebroken vol.’
Permanent pension
In Zandvoort betrekt het gezin een woning aan de Marisstraat.
Maar ook daar gaat het snel mis.
‘Zoals Toon in zijn Amsterdamse periode zong over Amsterdam,
zo zong hij nu over Zandvoort en het strandleven. Maar er
waren toch weer wat problemen met de huisvesting. Hij zat
in een huis met een horecavergunning wat betekende dat de
bewoners het tijdelijk tot pension mochten maken, maar het
was natuurlijk niet de bedoeling dat één gezin onderhuurder
werd en het hele jaar bleef zitten. Dat deed Toon wél, hij beschouwde het pension als zijn eigen huis. Dat kon natuurlijk
niet, want zo zouden badgasten inde gelegenheid komen om
zich blijvend in Zandvoort te vestigen. Weer had Toon dus de
verordeningen ontdoken en weer woonde hij clandestien.
Ook nu kreeg hij een brief waarin stond dat hij de woning
binnen zes dagen moest verlaten. Maar er was een verschil
met de vorige keer. Zandvoort was blij met de bekende man
in het dorp. Het was goed voor de naam en de uitstraling.
Zandvoort wilde hem graag houden en vond een oplossing.
Nu begon het vele verhuizen dat het leven van Toon en Rietje
en hun gezin kenmerkte. Vele jaren later reden Toon en Rietje
20

De laatste jaren in Zandvoort woonde de familie Hermans in deze nu
gemoderniseerde villa op de Boulevard Paulus Loot 91

Glimlach van honderd minuten
In 1959 maakt Toon zijn enige speelfilm, Moutarde van
Sonaansee, die grotendeels wordt opgenomen in Zandvoort,
met Zandvoorters als figuranten. Bij de première wordt de film
compleet afgekraakt.
‘Wie de film nu terugziet merkt dat hij eigenlijk erg meevalt
en bij vlagen heel amusant is. Er is in die vijftig jaar tijd iets
bijgekomen dat indertijd op de première nog niet aanwezig
was: de tijd is eroverheen gegaan, de jaren zestig en verder,
de nieuwe opvattingen, taal en kleding. En de film is heerlijk
achtergebleven in de jaren vijftig en dat werkt vertederend.
Zandvoort, scooters, badgasten, ze zijn de goeie ouwe tijd geworden, het geloof lijkt nog intact, een bikini is nog spannend,
een schilder artistiek en een dichter poëtisch. Een wereld die
nog onschuldig is en waar je naar kunt terugverlangen. Toon
heeft alsnog gelijk gekregen toen hij zei dat deze film een
glimlach was van honderd minuten.
‘De vertederende glimlach zit al in de locaties: de kleine oude
straatjes van Zandvoort waarin nog geen speelhallen en telefoonwinkels te zien zijn, het café waar gezellige, leuke inwoners zich mengen met toeristen en de bikinimeisjes…
‘Toon was erg teleurgesteld dat zijn film werd neergesabeld.
“Hij verdient dat misschien geen Oscar, maar
toch ook niet de as-kar”,
verklaarde hij.
Het complete verhaal van
het boeiende leven van
Toon Hermans is te lezen
in ‘Toon, de biografie’ van
Jacques Klöters, verschenen bij Uitgeverij Nijgh &
Van Ditmar.

De biografie ‘Toon’

Foto: EMI

Toon. Je hoeft alleen maar zijn voornaam uit te spreken, en
heel Nederland weet over wie je het hebt: Toon Hermans,
misschien wel de grootste artiest van de 20e eeuw. Hij
was in ieder geval één van de Grote Drie, zoals hij, Wim
Sonneveld en Wim Kan decennialang werden aangeduid.
De Nederlandse straten waren uitgestorven als zijn onemanshows (een genre waar hij de grondlegger van was)
op tv werden uitgezonden. Conférences als ‘Snieklaas’
en ‘De doif is toot’, zinsneden als ‘Leg neer die bal!’ en
‘Wat ruist er door het struikgewas’, versjes als ‘Een vriend’,
liedjes als ‘Een ballonnetje’ en ’24 rozen’, ze zijn allemaal
diep verankerd in het Nederlandse collectieve geheugen.
Toon Hermans werd in 1916 in Sittard geboren. Zijn jeugd
werd gekenmerkt door armoede en tegenslag. De nasleep
van de Eerste Wereldoorlog, de crisisjaren ’30, de Tweede
Wereldoorlog, de familie Hermans werd door al deze gebeurtenissen hard getroffen. De kleine bank van zijn vader
ging failliet, en kort daarop stierf vader Hermans. Als humorist in carnavalskringen wist Toon zich te onderscheiden en uiteindelijk zelfs de overstap naar Amsterdam
te maken, waar zijn theatercarrière van de grond kwam.
Toon kwam in 1951 met zijn gezin in Zandvoort wonen,
eerst in de Marisstraat maar datzelfde jaar nog verhuisden zij naar de Thorbeckestraat. Na een uitstapje naar
Bennebroek van 1956 tot 1958 woonde hij op de Boulevard
Paulus Loot. Hij was actief in het sociale leven, o.a. als
jurylid bij miss-verkiezingen (waar hij Mimi Kok ontdekte,
toen op vakantie in Zandvoort) en hondenwedstrijden
en in het comité Sinterklaas-intocht. Ook nam hij zijn
enige speelfilm Moutarde van Sonaansee grotendeels
in Zandvoort op, in de stijl van zijn grote voorbeelden
Danny Kaye en Jacques Tati. De film flopte jammerlijk.
Zandvoort is ook een terugkerend thema in zijn liedjes
en zijn schilderijen – hij was ook een geliefd kunstschilder.
Tijdens zijn verblijf in Zandvoort groeide zijn populariteit
tot ongekende hoogten. Vooral na de uitzending van zijn
eerste onemanshows in 1958 sloot heel Nederland hem in
het hart. Toen hij in 1965 tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau werd benoemd, was het de Zandvoortse burgemeester Van Fenema die hem de versierselen opspelde.
In 1968 verliet hij Zandvoort om terug te gaan naar zijn
geboortegrond Limburg, maar hij verliet nooit de harten
van de inwoners. Toon bleef en blijft onlosmakelijk met
Zandvoort verbonden.
Toon was getrouwd met Rietje Bemelmans; met haar
kreeg hij drie zonen, Maurice, Gaby en Michael. Hij overleed op 22 april 2000 na een hersenoperatie.

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

Gemeentelijke publicatie week 31 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 30 en de
verdere in week 30 door het college genomen besluiten zijn in
week 31 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
Zandvoort:
- Hogeweg 74a, kappen van een boom, ingekomen 22 juli 2011,
2011-VV-121.
- Raadhuisplein 1a, plaatsen dubbelzijdige lichtbak, ingekomen
21 juli 2011, 2011-VV-122.
- Thorbeckestraat 27, tijdelijk ( 9 weken) plaatsen van een doek
aan de gevel, ingekomen 22 juli 2011, 2011-VV-123.
- Dr. J.P.Thijsseweg 24, wijzigen gebouw, ingekomen 22 juli
2011, 2011-VV-124.
- Marnix van St.Aldegondestraat 11, plaatsen dakopbouw en
aanbouw zijgevel, ingekomen 22 juli 2011, 2011-VV-125.
- P.N.Quarles van Uffordlaan 27, plaatsen nieuw kozijn, ingekomen 26 juli 2011, 2011-VV-126.

2011, 2011-VV-089.
- Haltestraat 28, verwijderen van een toog en aanbrengen
staalconstructie, verzonden 26 juli 2011, 2011-VV-114.
Bentveld:
- Ebbingeweg 3a, uitbreiden woning, verzonden 26 juli 2011,
2011-VV-092.

Geweigerde omgevingsvergunning

(Reguliere omgevingsvergunning):
- Boulevard Barnaart 10, plaatsen dubbele draaipoort, verzonden 26 juli 2011, 2011-VV-079.

Verkeersmaatregelen Jazzfestival 2011

Klein Chemisch Afval

Vergunningshouders voor de desbetreffende wegen kunnen
parkeren op De Favaugeplein vanaf vanaf donderdag 4 augustus 2011 tot en met maandag 8 augustus 2011. Het eerder
genomen en gepubliceerde verkeersbesluit kan opgevraagd
worden bij het gemeentehuis.

Centraal telefoonnummer

Verkeersmaatregelen Zomermarkt 2011

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
uw zienswijze over de 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 belanghebbende bezwaar of beroep 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.

Vergunninghouders voor de wegen die op 7 augustus worden
afgesloten kunnen vanaf zaterdag 6 augustus 2011 18.00 uur
tot en met maandag 9 augustus 2011 9.00 uur parkeren op
het De Favaugeplein.

Verzonden omgevingsvergunningen

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
Zandvoort:
- Marisstraat 10, plaatsen twee dakkapellen, verzonden 26 juli

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan
de burgemeester te richten.

5 Augustus 2011 wordt het Jazzfestival georganiseerd. Het is
nodig voor dit evenement een aantal wegen in het centrum
af te sluiten: Gasthuisplein, Kleine Krocht, Swaluëstraat en
Haltestraat. Hiervoor is 11 juli 2011 een verkeersbesluit genomen
met kenmerk OB/CT/2011/07/000437.

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure):
Zandvoort:
- Locatie gelegen tussen Zandvoortselaan nrs.189 en 269 /
Blinkertlaan, het bouwen van een natuurbrug, bestaande uit
twee kunstwerken (ecoducten) met bijbehorende hekwerken,
het aanleggen van een ecologische en recreatieve verbindingszone, het kappen van ca.117 bomen en het slopen van de gebouwenop Blinkertweg 2 en 2a, ingekomen 21 juli 2011, 2011-VV-127.
- Zandvoortselaan 165, brandveilig gebruik 14 appartementen,
ingekomen 27 juli 2011, 2011-VV-128.

Verzonden besluiten

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Zondag 7 augustus a.s. wordt in het centrum een Zomermarkt
georganiseerd. Hiervoor zullen een aantal straten afgezet worden. Dit zijn de Haltestraat, Kerkstraat, Kerkplein, Kleine Krocht,
Kosterstraat, Louis Davidsstraat, Raadhuisplein, Prinsesseweg
en Swaluëstraat.
Hiervoor is 9 mei 2011 een verkeersbesluit genomen met kenmerk 2011/05/000428. Dit verkeersbesluit is eerder dit jaar
gepubliceerd en kan worden opgevraagd bij de balies in het
gemeentehuis.

Op zaterdag 6 augustus haalt de ecocar weer Klein Chemisch
Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.1011.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

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?

Omdat de Louis Davidsstraat ook afgesloten is op die dag,
wordt een tijdelijke bushalte ingericht op de Hogeweg voor
het politiebureau.

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.

Bezwaarschriften

Vragen over een bouwplan?

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.
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Huismiddeltjes tegen wespen
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De oplossing staat elders op deze pagina

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

B

				

10

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de Week

Eind juli zijn de wespen klaar
met het nest en hebben ze
niet veel meer te doen, aldus
een woordvoerder van Milieu
Centraal. “Ze gaan op zoek naar
zoet eten, voor die tijd leven
ze van insecten”, verduidelijk
ze. Ze komen niet alleen af op

zoet eten en drinken, maar ook
op sterke parfums. De dieren
wegslaan is geen optie, daarvan worden ze agressief en de
kans is groot dat ze dan steken.
Een wespennest in huis moet
worden weggehaald door

een professional, maar een
paar wespen kunnen worden
verjaagd met een bakje water
met een beetje ammoniak,
met een halve citroen met
daarin een paar kruidnagels
of met een bakje azijn met
kruidnagels.

Kook eens anders

kookrubriek

KAKURO

Recept

Recept

Hoogseizoen voor de barbecue

De Zandvoortse Courant geeft u drie recepten voor de barbecue die anders dan anders zijn:
een vis-, een vlees- en een vegetarisch gerecht. Alle recepten zijn op basis voor 4 personen.

Zalm in honing-mosterdmarinade

Benodigdheden: 300 gr. zalmfilet met huid, 2 el citroensap, 2 el sojasaus, 2 thl vissaus
(toko), 2 el honing, 1 el mosterd, 3 el olijfolie, peper en zout
Snijd om te beginnen de zalmfilet in vier stukken van gelijke grootte. Neem vervolgens
een diepe schaal en doe hierin de olijfolie, de sojasaus, de honing, de mosterd, de vissaus
en het citroensap en roer goed door. Leg de stukken vis in de marinade en laat deze nu
in de koelkast minstens 30 minuten marineren. Rooster nu de zalmfilet op de barbecue
in ongeveer 4 minuten per kant gaar. Maal wat peper en zout over de vis.

Groentepakketje

Benodigdheden: 2 tomaten, 1 bakje champignons, 1 pot groene olijven, 1 uit, drie takjes
rozemarijn, witte wijn.
Maak de ui schoon en snipper hem. Was de tomaten en snijdt ze in blokjes. Halveer
tenslotte de champignons. Maak van 4 stukken aluminiumfolie bakjes en verdeel de
gesneden groenten en de olijven erover. Sprenkel er wat witte wijn over en voeg naar
smaak peper en zout toe. Leg uiteindelijk op elk pakje een takje rozemarijn en vouw
ze dicht. Rooster de pakketjes nu in ongeveer 10 minuten gaar op een hete barbecue.
Serveer er een klontje (kruiden)boter bij.

Barbecueworstjes met kaas en bacon

Benodigdheden: voorgegaarde barbecueworstjes, een stuk kaas, een pakje bacon.
Snijdt de barbecue worstjes in de lengte een centimeter in. Zorg er in ieder geval voor dat
ze niet in tweeën uiteenvallen! Snijdt net zoveel repen kaas als dat u worstjes hebt, de
repen kaas moeten in de inkeping in de worstjes passen. Leg vervolgens in elk barbecue
worstje een stuk kaas, omwikkel de worstjes met de bacon en zet die met een prikker
vast. Rooster de barbecueworstjes op de barbecue in ongeveer 10 minuten gaar. Draai
ze tijdens het roosteren regelmatig om.
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Bent u het baasje die deze kanjer kan geven wat hij nodig heeft? Kom dan snel eens langs
om kennis met hem te maken. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend
van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl

-

rennen, springen en buitelen. Hij is klein en slank en vooral druk, druk, en nog eens druk.
Even stilzitten voor een aai over zijn bol is er niet bij, daar heeft deze kleine man geen tijd
voor. Chris wil dan ook erg graag een groot buitenverblijf waar hij lekker kan rennen en
waar hij zijn energie kwijt kan; dit verblijf moet wel hoog zijn of een dak hebben want
Chris is kampioen in heel-hoog-springen.

Oplossing Breinbreker

=
127

Chris is niet alleen een lief maar vooral ook een erg actief konijn, hij houdt enorm van

Oplossing Kakuro

Jeugdsportkamp opnieuw op de agenda gezet
Vorige week hebben 35 Zandvoortse kinderen tussen 5 en

12 jaar de week van hun leven gehad. Zij deden mee aan
het jeugdsportkamp nieuwe stijl. Sjoerd en Timo de Reus
wilden de tijden van weleer, het Tennissportkamp dat Rinie en Rini Cappel ongeveer 20 jaar geleden organiseerden, doen herleven. En ze zijn daar met vlag en wimpel in

Alle deelnemende kinderen
en de begeleiding werden
aan het begin van het sportkamp ook nog eens in nieuwe
T-shirts gestoken die door de
gezamenlijke Zandvoortse

Zandvoortse Courant • nummer 31 • 04 augustus 2011

fysiotherapeuten werden
gesponsord. Een mooi initiatief van deze twee jonge
Zandvoorters, die al besloten
hebben om snel een volgende
editie te gaan voorbereiden.

geslaagd. Het Jeugdsportkamp kan opnieuw op de agenda
gezet worden.

Van 25 tot en met 29 juli werden verschillende sporten beoefend zoals voetbal, handbal,
tennis, honkbal, hockey, volleybal en sport & spel. Verder
kregen alle kinderen een echte
antislipcursus bij slipschool
Slotemakers en werd de week
feestelijk afgesloten met een

spannende zeskamp en verschillende opblaasattracties.
Ook de weergoden waren goed
gezind. Het was de hele week
droog en niet te warm weer.
Pas vrijdagmiddag, vlak voor
het einde, kwamen er een paar
spetjes naar beneden maar
dat deerde de kinderen niet.

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Uitleg op de tennisbaan

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Slipschool helpt CO2-uitstoot omlaag te brengen
Slotemakers Anti Slipschool is een samenwerkingsverband
aangegaan met Key Driving Competences om de CO2-uitstoot fors omlaag te brengen. Hiermee biedt de Zandvoortse anti-slipschool een uniek lesprogramma, dat zowel in
het teken staat van veiligheid als van lagere verbruikscijfers en CO2-waarden. En het mooiste is: de resultaten zijn
meteen meet- en afleesbaar, want meten is weten!

Slipschool gaat voor veiligheid en lagere verbruikscijfers

Het gezamenlijk ontwikkelde lesprogramma voor
zakelijke gebruikers heet
‘Eco Pro Actief Training’. De
lessen wordt gegeven in
lesauto’s van Slotemakers
die zijn voorzien van geavanceerde meetapparatuur. De
benodigde telematica is
ontwikkeld en in de praktijk
geperfectioneerd door de
specialisten van Key Driving
Competences, dat Europees
actief is voor grote bedrijven
als Renault, Ernst & Young,
BP, Nestlé, SNS en Coca-Cola.

het rijgedrag. Immers, doordat de resultaten al meteen
via computeruitdraaien
zichtbaar worden gemaakt,
zonder dat er per definitie
sprake is van een trage rijstijl,
worden de cursisten met hun
neus op de feiten gedrukt. En
dat bevordert bij hen de wil
om de Pro Active rijstijl daadwerkelijk en langdurig in de
praktijk te brengen. Zo zorgt
de training voor een maximaal rendement in relatie
tot de geïnvesteerde tijd,
energie en financiën.

De praktijkopleiding zoals
Slotemakers Anti-Slipschool
nu aanbiedt, is gericht op een
permanente verandering van

Meer informatie over deze
cursus kunt u krijgen bij
Slotemakers Anti-Slipschool,
tel. 5714423.

16e Strandschaaktoernooi komt er aan
Volgende week zaterdag, 13 augustus, organiseert de Zandvoortse Schaakclub voor de 16e keer het Strandschaaktoernooi. Ook dit keer heeft de toernooiorganisatie ervoor gekozen om het toernooi bij strandpaviljoen Meijer aan Zee
(16) te spelen.
Dit zogenaamde rapidtoernooi, waar een gelimiteerde
denktijd is aangegeven en
er geen notatie bijgehouden
hoeft te worden, is samen
met het Louis Blok Rapid
Toernooi nog de enige twee
wedstrijden die onder het
auspiciën van de Zandvoortse
Schaakclub worden gespeeld.
Per groep van 6 deelnemers is
er een unieke, houten, hand-

gedraaide koning van plusminus 22 cm. hoog te winnen.
Voor de winnaar van groep 1
staat bovendien de wisselbeker klaar. Ook zal er een dinerbon voor twee personen,
beschikbaar gesteld door
Meojer een Zee, onder alle
deelnemers worden verloot.
Het toernooi staat open voor
schakers die een ELO-rating

van de KNSB hebben, met
een maximum van 84 spelers, waardoor ze in groepen
van gelijke sterkte spelen. Het
toernooi begint om 11.30 uur
en eindigt rondom 17.00 uur.
Na de tweede ronde is er een
lunchpauze. Inschrijvingen

Strandschaken is voor jong en oud

moeten uiterlijk donderdag
11 augustus om 17.00 uur bij
Edward Geerts 023-5717978
of via e-mail bij ruudzandvoort@hetnet.nl binnen zijn.
Het inschrijfgeld van € 8
dient op de speeldag te worden voldaan.
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Deze pagina heeft een aantal aanpassingen ondergaan.
Drie rubrieken zijn in een strakker jasje gestoken
en de vierde, de uitagenda, heeft plaatsgemaakt voor het
Tegeltje, waarin wekelijks een spreuk wordt gepubliceerd.
De Engelstalige titels zijn vervangen door
Nederlandstalige en naar een passende naam voor
de pagina wordt nog gezocht. Het team dat deze
pagina wekelijks maakt bestaat vanaf nu uit Ramona
Jonkhout, Jessica Steur, Mandy Schoorl en Maxim Roos.

Uitgesproken
Theaterliefde
Een deel van haar grote droom is al werkelijkheid ge-

worden. Bijna 25 lentes jong, en dan al een optreden

in het voorprogramma van cabaretière Sara Kroos.
Dat lukte Nicky Tichelaar twee jaar geleden op 22-ja-

Zomerstop

rige leeftijd in Studio West in Amsterdam. Ze is een ras

Zandvoortse en houdt van schrijven, zingen en acteren.
Iets wat in cabaret ideaal te combineren valt. Ook werkt

zij vol overgave als oproepkracht in de kinderopvang
(BSO De Boomhut, Pippeloentje en Pluk). Wat brengt
deze twee uitersten in passie en werk samen?
door Mandy Schoorl

Door een CD van Gloria Estefan die haar moeder had ge
kregen, werd meezingen en dansen voor Nicky de meest
geliefde bezigheid toen zij peuter was. Na de middelbare
school is zij een MBO-opleiding begonnen die sociaalcultureel werken (SCW) combineerde met creatieve
vakken (theater-, muziek- en dansles). Zij koos voor deze
opleiding, puur en alleen omdat theater de richting was
die zij op wilde. Omdat stage niet op de creatieve vakken
gericht mocht zijn (alleen certificaat) en het SCW wel
(diploma), is zij via het Pluspunt terecht gekomen bij BSO
De Boomhut. Werken met kinderen en liefde voor het
theater, dat kan prima samen; voor beiden is een creatieve
geest nodig. Theater is onzeker qua werk, dus betalend
werk ernaast is altijd nodig. Werk dat zij leuk vindt en
met geduld en zachtaardigheid doet, samen met een
kundig, vindingrijk team die de kinderen op creatief en
actief gebied blij bezighouden.
Maar daarnaast wil ze mensen prikkelen en aan het den

ken zetten. En niet alleen met woorden, ook met expressie.
Onderwerpen die haar bezighouden wil ze graag op een
leuke manier overbrengen op mensen, om ze aan het lachen
te krijgen. In het dagelijks leven is Nicky rustig en zelfs een
beetje teruggetrokken, op het podium treedt ze graag op
de voorgrond. Ze heeft als het ware twee uiterste kanten.
Reacties vanuit het publiek voeden haar. Ze is wie ze is ‘on
stage’, alleen dan uitvergroot.
Haar filosofie is: “Mensen alleen iets vertellen komt niet
altijd aan, terwijl op het moment dat je er iets theatraals
of extreems van maakt, mensen het ook leuk vinden om
naar te kijken en naar te luisteren. En dan blijven woorden
meer hangen.”
Zij heeft al behoorlijk aan de weg getimmerd, maar uitda
gingen qua ontwikkelen genoeg in het vooruitzicht. Een zelf
geschreven en opgedragen cabaretshow of misschien wel
acterend op tv? Wie weet zien we haar beroemdheid wel
terug in een Walk of Fame tegel, over een jaar of 10, als zij
een beroemde BN’er is! www.NickyTichelaar.nl.

Kijk nou eens!

Gelukkig, de zomerstop is weer voorbij. Maanden hebben wij
mannen onze weekends moeten opofferen want we hadden
simpelweg geen uitweg meer. Verplichte verjaardagen, buurtfeestjes georganiseerd door de dames, meubelboulevards en
niet te vergeten je leven wagen bij Ikea. En het allerergste is
nog wel dat je niks meer hebt om over te discussiëren. Wij kerels
zitten er als kasplantjes bij op die 'gezellige' bijeenkomsten. Het
is een periode van bezinning en afzien. Niet zo gek want onze
meiden hebben wat te stellen als de periode weer is begonnen.
Je leest het al op Facebook. Hele klaagzangen dat het seizoen
weer begonnen is en bang voor avonden televisie, allerlei discussies en veel drank. En dan zijn er ook vrouwen bij die helemaal
in de prijzen vallen als manlief een seizoenskaart heeft. Ik weet
zeker dat de meeste vrouwelijke wederhelften voetbal helemaal
fantastisch vinden alleen wij kerels maken het thuisfront helemaal gek met ons rare gedrag. En als je club verloren of gelijk
heeft gespeeld dan is niemand meer veilig. Kinderen gaan alvast
in de schuilkelder zitten bij het lezen van pagina 818. Moeders
staan al klaar met een stoïcijns gezicht en een biertje en proberen op alle mogelijke manieren dit onderwerp te vermijden
en het minste of geringste kan leiden tot een kernexplosie. Oh
wat is het toch fijn dat het voetbalseizoen weer losgebarsten
is. En mijn vriendin verdient dan ook een lintje. Want buiten
alle uitwedstrijden van Ajax op tv en de thuiswedstrijden in de
Arena is er ook nog Studio Sport, twee maal per week Voetbal
International en Sport 1 met alle buitenlandse competities. Moet
ik wel eerlijk zeggen dat als Ajax verloren
heeft, van dit alles niet wordt gekeken op
tv dus dat scheelt weer. Verder heb ik dan
nog Champions League, Europa League en
bekerwedstrijden. En nog steeds houdt ze
van me. Nu ik dit zo aan het schrijven ben,
snap ik eigenlijk niet waarom.

Tegeltje
“Wees wie je bent en zeg
wat je voelt, want degenen
die het stoort doen er niet toe
en degenen die er toe doen
stoort het niet.”
Een overduidelijk bordje voor chauffeurs met een bordje voor hun kopje.

Dr. Seuss
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Augustus ook dit
jaar amper zomers

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.

Saai is het weer allerminst deze zomer, want er zit soms
behoorlijk wat dynamiek in de atmosfeer. Neem nu de diep
loodgrijze (die kleur wordt vaak ten onrechte inktzwart ge-

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

noemd) luchten in onze omgeving van afgelopen zaterdagmiddag. Het regende soms even heftig, maar tot een ware
tornado zoals in noord Friesland kwam het niet.

Wij zijn met

e
i
t
n
a
k
Va
t/m.
Maandag 15 Augustus

Dinsdag 16 augustus zijn wij weer geopend
Met vriendelijke groet van ons allemaal

www.autobedrijfzandvoort.nl

Woonruimte te huur
in centrum

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

1 of 2 personen, per direct,
woonkamer+open keuken,
slaapkamer, douche/toilet.

NU OOK:

€ 900,- + 1 mnd. borg.
Tel. 06-53344660

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

levering en plaatsing alle glassoorten.
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

politiebericht
Jeugdige arrestanten

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Agenten stelden donderdag omstreeks 16.30 uur een on-

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Celciusstraat van zijn mobiele telefoon beroofd was door

Overige dagen op afspraak.
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derzoek in na de melding dat een 15-jarige jongen in de

Donderdag en vrijdag le
veren weer regen en/of
buien op en ook in het
weekend wordt het waar
schijnlijk nauwelijks beter.
Tot afgelopen dinsdag za
gen we voor het komende
weekend een lagedruk
gebied bivakkeren in de
wateren tussen IJsland
op de weerkaarten en
Noorwegen. Tegelijkertijd
zou zich dan boven OostEuropa een vlak hoge
drukgebied gaan opbou
wen en tussen deze twee
pijlers in zou een warme,
vrij zuidelijke stroming
op gang moeten komen.
In deze van origine mari
tiem subtropische lucht,
hetgeen de officiële be
namingis, hadden we dan
een vleug warme lucht
vanuit Spanje en Frankrijk
moeten krijgen tot over de
Benelux met een tempe
ratuur tot 25 graden.

ber met een weliswaar
marginaal hogere tempe
ratuur. Het kan best eens
21-22 graden worden in
een Zandvoortse achter
tuin. Toch is er wel een
licht positieve trend te
ontdekken in de tempe
ratuur. Voor het tweede
deel van de maand zal
die waarschijnlijk boven
normaal uit gaan komen.
Midden en eind volgende
week is weer eens een
keer 25 graden mogelijk in
onze westelijke contreien.
Zicht op minimaal een
week stabiel en warm zo
merweer is er echter nog
steeds niet. Het zal wel
weer eind augustus of be
gin september zijn als het
weer voor langere duur
opknapt. We zien dat bij
na ieder jaar. Het zeewa
ter langs de Zandvoortse
kust is momenteel bijna
18 graden.

De recentste weerkaarten,
van woensdag, gaven een
veel minder rooskleurig
scenario. Het blijft ook in
het weekend gewoon wis
selvallig en tamelijk som

Meer weer voor de
langere termijn is er via
0900-1234554
(weerprimeurlijn)
weerman Marc Putto

twee andere jongens. Een oplettende getuige was achter

het tweetal aangerend en had gezien dat ze in de trein

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

18

20

21

20

Min

14

14

15

16

Zon

0,5 uur

1 uur

0 uur

3,5 uur

90%

50%

85%

60%

zw. 4-5

wzw. 3-4

zzw. 3-4

zw. 4

waren gestapt.

Hierop werden alle deuren
afgesloten en zijn de agen
ten in de trein op zoek ge
gaan naar de twee jongens.
Zij troffen de twee jongens,
die aan het opgegeven sig
nalement voldeden, in de
trein aan. De jongens ver
klaarden niets te weten
van een telefoon, maar als
de politie ze liet gaan ze
wel te vertellen waar deze
lag. Hierop werden de twee,

Haarlemmers van 13 en 16
jaar oud, aangehouden op
verdenking van diefstal. Ze
zijn overgebracht naar een
politiebureau en ingeslo
ten voor verhoor. Gezien de
leeftijd van de verdachten
werden hun ouders in ken
nis gesteld van hun aan
houding.
De telefoon is later terug
gevonden, zonder batterij
en simkaart.

Weer
Temperatuur

Neerslag
Wind
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

De betoverende schoonheid van libellen

Walk of Fame
aflevering 2

Bert Jacobs,

trainer met de meeste eredivisiewedstrijden

Het snelste insect ter wereld heeft 4 vleugels en 5 ogen
Twee paar vleugels, een langgerekt achterlijf met soms
prachtige kleuren, grote facetogen en een ongelofelijke
vliegsnelheid: libellen zijn fascinerende insecten. In het

Engels heeft dit sprookjesachtige beestje een veel toepasselijker naam: dragonfly, drakenvlieg. Bij ons moet hij het
doen met de naam van een damesblad…

Die ogen zijn samengesteld uit tussen de 10.000 en 50.000
facetjes. Die facetjes zijn zo ingesteld dat ze met het boven
ste deel op afstand kunnen kijken en met het onderste deel
dichtbij. Natuurlijke dubbel focus dus. Naast die twee hoog
ontwikkelde ogen hebben ze drie enkelvoudige ogen, waar
mee ze licht en donker kunnen onderscheiden. Libellenogen
doen ook nog eens dienst als optisch evenwichtsorgaan.
En doordat de kop van de libellen alleen met beweegbare
verbindingen aan het lijf vastzit, kan hij hem alle kanten op
draaien. Er is dus niets wat een libel ontgaat. Het zijn met 50
km per uur door de lucht scherende supercamera’s!

Paringswiel

Libellen kunnen hun vier vleugels onafhankelijk van elkaar bewegen
| Foto’s: Jolanda Meier-Koning

Overigens klopt dat niet helemaal: het blad heet Libelle
(meervoud: Libelles), het insect libel (meervoud: libellen).
Maar toch, taal is zo’n krachtig instrument dat wij onbewust
het dier een wat lieflijk, vrouwelijk imago aanmeten. Komt
nog eens bij dat libellen ook juffers worden genoemd.
Libellen komen over de hele wereld voor; er zijn maar liefst
rond de 5.700 verschillende soorten. In Nederland leven er
circa 70 soorten. Allemaal zijn ze te herkennen aan dezelfde
opvallende kenmerken: ze hebben twee paar vleugels, een
lang, slank achterlijf, grote facetogen op een draaibare kop,
een schuine borst en naar voren staande poten. En zoals
altijd heeft Moeder Natuur dat niet op de tekentafel ontwor
pen om er een leuk, alternatief modelletje bij te hebben, nee:
al die fysieke eigenschappen hebben een speciale functie.

50 km per uur

Die vleugels bijvoorbeeld, sterk en stevig, rijk geaderd en al
tijd breed uitstaand; in tegenstelling tot veel andere insecten
kan een libel zijn vleugels niet opvouwen of inklappen. Maar
hij kan dan weer iets waar een hommel of lieveheersbeestje
alleen maar van kan dromen: hij kan zijn vleugels onafhan
kelijk van elkaar bewegen, alle vier. Dat levert geweldige
mogelijkheden op: stilstaan in de lucht, regelrecht opstijgen
als een helikopter en zelfs achteruitvliegen. Bovendien maakt
het ze ook nog eens tot de snelste insecten ter wereld, met
een topsnelheid van maar liefst 50 kilometer per uur. Dat
komt ook omdat de voorkant van de vleugels enigszins ge
knakt is, wat het effect heeft van een spoiler.
Het gekantelde borststuk maakt dat de poten verder naar
voren staan, zodat ze beter in staat zijn om in de lucht klei
nere insecten, hun voornaamste voedselbron, te vangen. Op
die poten zitten haartjes, en die harige kluwen fungeert als
een vooruitstekend vangnetje. De flinke klap die een libel
op hoge snelheid met zijn prooi maakt wordt door zijn li
chaamsconstructie zonder problemen opgevangen.
Zo mogelijk nog vernuftiger zijn de ogen van de libellen.

Maar veel garantie krijg je niet op die camera’s: libellen leven
hooguit twee maanden. Alleen de Midden-Europese win
terlibel is een uitzondering: die kan 11 maanden worden. De
helft van zijn leven is hij in winterslaap. Libellen beginnen
hun korte leven als in het water levende larven. De paring
van libellen vindt zowel in de lucht als op de grond plaats,
waarbij het mannetje en het vrouwtje een zogenaamd pa
ringswiel vormen. Daarbij neemt het mannetje met zijn
achterlijf het vrouwtje letterlijk in de tang, waarna ze in
tandem rondvliegen. Mama libel legt haar eitjes in het wa
ter, die na twee tot vier weken uitkomen. In de ontwikkeling
van larve tot volwassene ondergaat een libel tussen de 9
en 16 vervellingen. Bij de laatste vervelling ziet hij er uit als
een echte libel, komt hij het water uit en gaat urenlang op
de kant zitten drogen, want met natte vleugels kan hij niet
vliegen. Dat drogen is linke soep, want hij vormt dan een
makkelijke prooi voor insecteneters. Kiest hij opgedroogd
en wel het luchtruim, dan laat een libel zich niet makkelijk
meer pakken. Alleen sommige vogelsoorten, zoals zwaluwen
en boomvalken, slagen daarin. Ook vreten sommige libellen
elkaar op: kannibalisme komt voor. Maar de grootste bedrei
ging voor de prachtige ‘drakenvlieg’ is, het zal weer eens niet,
de mens die met zijn almaar groeiende expansiedrift de
leefomgeving van de libellen (plassen, poelen, meren, vijvers,
vennen, beken of hoogveen) wereldwijd aantast, verwoest
of volplempt met afzichtelijk industrieterreinen of depri
merende nieuwbouwwijken, waar tweeverdieners met 2 of
3 kinderen hun namen op beschilderde dakpannen naast de
voordeur hebben hangen. Ideetje uit de Libelle.

Twee copulerende libellen vormen een paringswiel.

Bert Jacobs

Voetbalcoach Bert Jacobs, geboren op 2 maart 1941 in
Zandvoort, begon zijn loopbaan als spelertje bij de jeugd
van Zandvoortmeeuwen. Hij bleek een talent en schopte
het tot profspeler bij HFC Haarlem.
Daar werd hij al jong trainer. Dat talent bleek nog groter:
hij trainde maar liefst een dozijn clubs in ere- en eerste
divisie (Roda JC, Sparta, FC Utrecht, Vitesse, Willem II, ADO
Den Haag, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, FC Volendam,
De Volewijckers, Velox en dus HFC Haarlem) en had zelfs
internationaal succes in Hong Kong en Spanje. Spelers die
hij coachte roemden hem allemaal om zijn onnavolgbare
humor en grote vakkennis.
Wat die humor betreft: hij had een hilarische imitatie van
een homoseksuele scheidsrechter (‘Eugene Billemaat’) in
huis, en voerde stunts uit als rondspuiten met een brand
slang in een Spaans hotel, waardoor zeven spelers een
nacht moesten brommen. Bovendien bedacht hij de inmid
dels legendarische term hotsknotsbegoniavoetbal, als aan
duiding voor zwaar ondermaats spel. Zijn vakmanschap
heeft nooit onder zijn grappenmakerij geleden: hij heeft
nog altijd het record ‘trainer met de meeste eredivisiewed
strijden op zijn naam’ op zijn naam staan.
In december 1986, hij werkte op dat moment bij Fortuna
Sittard, werd bij Bert Jacobs kanker geconstateerd. Hij kon
niet anders dan stoppen met trainen; in het ziekenhuis
kreeg hij een kaakprothese. Hij vocht zich terug en werd
in oktober 1987 aangenomen als trainer van Vitesse. De
Arnhemse club stond op dat moment ergens halverwege
de eerste divisie, maar onder de bezielende leiding van
Jacobs werden ze kampioen en promoveerden ze naar de
eredivisie. In de twee jaren daarop bereikte Jacobs met
Vitesse zelfs Europees voetbal. Het was een van de suc
cesvolste perioden van zijn carrière, waarna hij naar Spanje
vertrok om Sporting Gijon te gaan trainen, een club in de
Spaanse eerste divisie. Helaas liep dat avontuur stuk op een
overmaat aan geblesseerde spelers, waardoor de club weg
zakte en Jacobs op non-actief werd gesteld. Trainers krijgen
vaak overal de schuld van. Hij keerde terug naar Nederland
waar hij de draad weer oppakte bij RKC Waalwijk.
Tien jaar later sloeg het noodlot opnieuw toe: de kanker
was terug, en dit keer verloor hij de strijd. Op 14 november
overleed hij aan de ziekte, pas 58 jaar oud. Zandvoort is
altijd zijn thuis gebleven; hij ligt er nu ook begraven.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 32 - 2011
Verkeerscirculatieplan tijdens Masters of Formula 3

Masters of Formula 3 wordt weer georganiseerd op het Circuitpark Zandvoort! Dit jaar valt dit evenement op de volgende
dagen: 13, 14 en 21 augustus. Het evenement kan veel drukte
op de Zandvoortse wegen opleveren, helemaal als het mooi
weer is. Het is dus mogelijk dat op deze dagen het verkeerscirculatieplan in werking gaat treden. Dan zullen een aantal
wegen afgesloten zijn voor verkeer en zullen verkeersregelaars
het verkeer geleiden.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 16 augustus wordt de papiercontainer opgehaald in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 18 augustus
in de dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:

-Kostverlorenstraat 85, gedeeltelijke sloop; verbouw- en uitbreiding woning, ingekomen 29 juli 2011, 2011-VV130.
- Van Lennepweg 37, verwijderen asbesthoudend materiaal,
ingekomen 01 augustus 2011, 2011-VV-131.
- Noorderduinweg 48, tijdelijke ontheffing bestemmingsplan
ivm garageverkoop, ingekomen 21 juni 2011, 2011-VV-133.
- Marisstraat 11, plaatsen dakterrashek, ingekomen 02 augustus
2011, 2011-VV-134.
- Zandvoortselaan 14, plaatsen veranda aan bestaand tuinhuis,
ingekomen 02 augustus 2011, 2011-VV-135.

Bentveld:

- Duindoornlaan 5, kappen van een boom, ingekomen 03 augustus 2011, 2011-VV-136.
(Uitgebreide voorbereidingprocedure):

Zandvoort:

- Gasthuishofje 01 t/m 27, renovatie werkzaamheden, ingekomen 01 augustus 2011, 2011-VV-132.
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
Verzonden omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:

- Strandafgang De Favauge 10, plaatsen overkapping, zijnde
veranda en een overkapping over een zeecontainer, verzonden
02 augustus 2011, 2011-VV-119.

Bentveld:

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?

Verkeersmaatregelen Dancing in the Streets 2011

Openingstijden Centrale Balie

Vergunningshouders voor de desbetreffende wegen kunnen
parkeren op het De Favaugeplein vanaf vrijdag 12 augustus
2011 tot en met zondag 14 augustus 2011.

Openingstijden begraafplaats

Het eerder genomen en gepubliceerde verkeersbesluit kan
opgevraagd worden bij het gemeentehuis.

Collegelid spreken?

13 Augustus 2011 wordt Dancing in the streets georganiseerd.
Het is nodig voor dit evenement een aantal wegen in het
centrum af te sluiten: Gasthuisplein, Kleine Krocht, Swaluëstraat en Haltestraat. Hiervoor is 11 juli 2011 een verkeersbesluit
genomen met kenmerk OB/CT/2011/07/000437.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

Daar zit ten eerste een behoorlijk bedrag aan vast en ten tweede is de sfeer direct verstierd. Iedere gast sprak er schande
van omdat de vergunning via het Jazz behind the Beach-festival liep. Ook wilde men direct een actiecomité oprichten
om de boete teniet te doen.
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Centraal telefoonnummer

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.

Vrijdagavond kregen de eigenaren van café Fier een boete van gemeentelijk handhavers in verband met geluidsoverlast.

dat toch met de handhavers?
Ondernemers investeren in
een ‘good time’ voor ieder

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan
de burgemeester te richten.

- Bramenlaan 4, 6 en 8, aanbrengen van een inspringvoorziening voor damherten, verzonden 04 augustus 2011, 2011-VV-085.

Boete wordt ingetrokken

Marianne Rebel, die erbij aan
wezig was, was furieus. Via
Facebook meldde ze: “Wat is

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.

een. En ja hoor, daar staan de
handhavers te zeuren en te
controleren met een geluids

metertje, om half twaalf!”
Ook andere gasten werden
kwaad. De Zandvoortse

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.
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u
het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 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.

Courant heeft zelfs een inge
zonden brief erover gekregen.
Dinsdagochtend echter werd
eigenaar Rob Smits gebeld
door de afdeling handhaving
met de vraag of hij aanwezig
was. Dat was niet het geval
waarna de beller namens de

gemeente excuses aanbood.
De boete was niet terecht
omdat de handhavers van
dienst, die reageerden op een
klacht, toen niet op de hoogte
waren van de vergunning.
Met andere woorden: de
boete is ingetrokken. En dat
is maar goed ook!
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autosport

voetbal

Masters of Formula 3
Het komende weekend zal Zandvoort weer in het teken staan van de RTL GP Masters of For-

mule 3. Het is dan alweer de 21e editie van het autosportspektakel dat al op vrijdag 12 augustus begint. Naast de Formule 3 wedstrijd, waarin de rijders strijden om de titel ‘Master of For-

mula 3’, zijn er een aantal internationale races met daarbij de finale van de Red Bull Kart Fight.

F1-demonstratie van Sebastian Vettel in 2010 | foto: Chris Schotanus

Voor de F3-race komen vrijwel
alle toprijders uit de Formule 3
Euro Serie. Daarnaast zijn een
aantal sterke coureurs uit het
Britse F3 kampioenschap, die
hun opwachting maken op
de Zandvoortse racepiste. De
‘Masters’ staan ook bekend om
het demonstratieprogramma,
dat spectaculaire kenmerken
heeft. Evenementenpartner
Red Bull pakt daarbij groots
uit met een demonstratie
van F1-coureur Daniël Ricciar
do in de 850 pk sterke Red Bull
NASCAR, en met Jos Verstap

pen, winnaar van de Masters
of Formula 3 in 1993, die op
nieuw achter het stuur van
de Tyrell 026 F1 uit 1998 zal
kruipen.

F1

Minstens zo spectaculair is
de naam van de BOSS GP. In
deze serie zullen twintig oude
Formule 1 wagens te zien zijn
die onder de naam Big Open
Single Seaters haar opwach
ting gaan maken. Bekende
namen als Tom Coronel, Cor
Euser en Jan Lammers zullen

met deze oude bolides te zien
zijn. De Dutch Formula Ford
Championship zullen tijdens
het weekend gezelschap gaan
krijgen van het MSA British
Formula Ford Championship.
Een andere spektakelklasse
op het programma is de
Formula Renault 2.0 Northern
European Cup. De klasse staat
te boek als een van de meest
competitieve series van
Noord-Europa. Een van de ta
lentvolle rijders in deze klasse
is onze plaatsgenoot Dennis
van de Laar.

Dutch Power Pack

Het HTC Dutch GT4 Cham
pionship komt naar Zandvoort
met Ricardo van der Ende
(BMW M3 GT4) als kampi
oenschapsleider, gevolgd
door Jeroen Bleekemolen
(Chevrolet Corvette C6). Naast
de rappe BMW en de krachtige
Corvette staan ook indrukwek
kende GT’s als de Aston Martin,
Chevrolet Camaro, Ginetta
G50, Lotus Evora en Porsche
997 GT4 aan de start. Buiten
de GT4 staan verder een vier
tal races uit het Dutch Power
Pack op het programma. Twee
keer komt de Formido Swift
Cup in actie, de andere twee
keer de Toerwagen Diesel Cup.

Kart Fight

De klap op de vuurpijl komt
van Red Bull Kart Fight. Na
acht spannende kwalificatie
wedstrijden zijn de snelste
zestien kandidaten gese
lecteerd voor de finalerace
op Zandvoort. Tijdens deze
spannende race is F1 coureur
Daniel Ricciardo aanwezig om
de sterren van de toekomst te
begeleiden. Meer informatie
vindt u op www.cpz.nl.

Voetbalseizoen staat op
punt van beginnen
In de aanloop naar de start van het seizoen 2011-2012

speelt het vlaggenschip van SV Zandvoort een aantal be-

kerwedstrijden. Zandvoort is ingeschreven voor de Haarlems Dagblad Cup en voor het KNVB-bekertoernooi. Over

het algemeen worden deze wedstrijden door veel trainers
als oefenwedstrijden beschouwd maar komt men door de
eerste en tweede ronden, dan wordt het ineens serieus.
Voor de Haarlems Dagblad
Cup is Zandvoort ingedeeld in
een poule met EDO zondag 1,
Hillegom en HBC zondag 1. Bij
het verschijnen van deze krant
is de eerste wedstrijd, uit te
gen EDO al achter de rug.
Zaterdag komt Hillegom om
14.00 uur op visite en komen
de dinsdag zal Zandvoort om
19.30 gastheer zijn voor HBC.

20 augustus gaat het elftal
van trainer Pieter Keur naar
Concordia. Die wedstrijd be
gint om 17.00 uur. Op woens
dag 24 augustus komt DSS
om 19.30 uur naar Zandvoort.
En de laatste van de serie
bekerwedstrijden tegen
Velsenoord wordt op sport
park Duintjesveld gespeeld en
kent een tijdstip van 11.00 uur.

KNVB-bekertoernooi

Daarna begint de nieuwe
competitie met op zaterdag
3 september de uitwedstrijd
om 14.30 uur tegen TOB.

Voor de KNVB-beker speelt
Zandvoort tegen Concordia,
Velsenoord en DSS. Zaterdag

autosport
Gemakkelijke zeges Ard Keff op Zandvoort
Ard Keff beleefde tijdens de BMW E30 cup afgelopen
weekend op Circuit Park Zandvoort wel een heel gemakkelijk weekend. In de vrije training en in de kwalificatie was

de regerend kampioen de snelste van het veld, dat dit keer
maar uit 21 wagens bestond. Pieter Bikker, een plaaggeest

voor Keff, was er niet bij en ook de concurrenten in de personen van Tobias en Joshua Kreuger lieten verstek gaan.

Het overwinningsgebaar van Ard Keff | foto: Chris Schotanus

Toch ging het bijna mis in de
eerste race. De Zandvoorter
rolde bij de start en dat le
verde hem verderop een tijd
straf van tien seconden op.
In die eerste race moest Keff
afrekenen met Bas Nederlof.
Een mooie inhaalactie aan
het eind van het rechte stuk,
zorgde ervoor dat Keff in de
Tarzanbocht zijn directe con
current te slim af was. “Ik
maakte een schijnbeweging
naar de linkerkant en besloot
op het allerlaatste moment
toch rechts en binnendoor in
de Tarzanbocht er voorbij te
gaan. Dat lukte”, aldus Keff. De
vrees voor de tijdstraf bleek
terecht, want onze plaatsge
noot bouwde zijn voorsprong
uit naar twaalf seconden, ech

ter door de tijdstraf bleven er
daar maar twee van over op
nummer twee Jeroen van Lier.
Derde werd Merlijn Kemp.
In de tweede race kende
Keff weinig problemen. De
BMW hield zich goed en hij
reed constante rondetijden
waardoor het verschil met
de eerste achtervolger bijna
tien seconden was. Door
deze twee eerste plaatsen
en de afwezige concurrentie
werd het hem wel heel ge
makkelijk gemaakt. Op Spa
Francorchamps volgen op 7
en 8 oktober drie races in de
BMW E30 cup. Het slotak
koord van deze klasse is op
28 oktober op Circuit Park
Zandvoort.
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K. Willemse
Autobedrijf KariMo
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Harocamo
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Actueel
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Rekreade had
weer prachtig
Slotfeest

Zondag 21 augustus 2011
ZOMERCONCERT

m.m.v. Wiebke Göetjes - Sopraan
Reinout Eeckhout - Tenor
Hans Ritman - Bariton
Gilbert den Broeder - Piano

Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Hoe verder
zonder de
ladderwagen

Cultuur

Sport

23

Bijzondere
expositie van
bewogen man

Zweed wordt
Master of
Formula 3

Burgemeester ‘doorgezaagd’
bij Place du Tertre

Dansend door de
straten van Zandvoort

De kunstmarkt Place du Tertre in de Poststraat werd zondag spectaculair geopend door

Eindelijk. Het laatste zomerfestival van Stichting ZEP

burgemeester Niek Meijer. Wat de burgemeester deed, zitten op een stoel, was dan wel
niet zo bijzonder, het ging om kunstenares Joke Kooi, die met een decoupeerzaag het

hoofd van onze burgervader uit een hardboardplaat tot leven bracht. Geweldig staaltje van vakmanschap van deze beroemde silhouetknipster, die heel snel een (bijna) volmaakt gelijkende kop wist te zagen.

(Zandvoort Evenementen Platform) verliep droog, van
begin tot eind. Het leek er afgelopen zaterdag even op

dat de regenbuien van overdag door zouden zetten,
maar wonderbaarlijk genoeg knapte het ’s avonds op

en werd het droog op het moment dat ‘Dancing in the
Streets’ van start ging.

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl
Eindelijk een evenement met droog weer

Dansschool
Rob Dolderman
Zie onze
advertentie
op pagina 14

De Mannetjes
Ladderwagen
wegbezuinigd

‘Zonde van die lege
plek in de nieuwe
kazerne straks’

Het burgemeestersechtpaar wandelde als een van de eersten over de markt

Na deze officiële openings
handeling wandelde de bur
gemeester in alle rust en
vol belangstelling langs alle
kunstkraampjes. Bijzondere
aandacht had hij voor de
stand van de jongeren van
Woonvoorziening de Acht
sprong. Zij presenteerden
prachtige schilderijen vol
kleur, waaronder een prach
tige clown en een schitterend
doek met olifanten. Helaas
waren de originele kunstwer
ken niet te koop, maar wel
waren er mini-schilderijtjes
en ansichtkaarten van de cre
atieve uitingen te koop. En die
gingen als warme broodjes
over de toonbank. Van de op
brengst kan weer (verf)ma
teriaal worden gekocht voor
nieuwe kunstwerken en dat
kunnen ze goed gebruiken,
want een vertegenwoordig

ster van het Zandvoorts
Museum was zo enthousi
ast dat zij aanbood een ten
toonstelling van het werk van
deze gehandicapte jongeren
te organiseren. Maar dan
moeten de kunstenaars nog
wel wat nieuw werk schep
pen. Dat belooft wat!
De kunstmarkt was minder
druk wat deelnemers betreft,
maar degenen die er waren
trokken volop aandacht van
de talrijke bezoekers, die
mede door het prachtige
weer op dit kleinschalige
evenement waren afgeko
men. Het publiek kon zich
uitgebreid laten portretteren,
waarbij vooral kinderen en
zelfs een hond model ston
den. Ook de toekomst laten
voorspellen was populair;
een tarotkaartlegster kon de

vraag bijna niet aan. Zijn wij
Zandvoorters zo benieuwd
naar wat ons te wachten
staat?
Echt Frans was de kraam
vol worst en andere eetwa
ren uit ‘La Douce France’. De
zoetekauwen kwam aan hun
trekken bij de stand met vers
gebakken crêpes. Vreemde
eend in de Franse bijt was
een kraam met Engelse
pies, die overigens wel in de
smaak vielen bij het talrijke
publiek.
Complimenten waren er van
de deelnemers voor de orga
nisatie: “Op de meeste kunst
markten worden we niet zo
goed verzorgd met hapjes en
drankjes als hier.” Een goede
reden om volgend jaar weer
van de (kunst)partij te zijn!

Op het Kerkplein, het Dorps
plein en twee plekken in
de Haltestraat, brachten de
diverse DJ’s hun beats ten
gehore vanuit mobiele DJtrucks. Op de ene plek was
het drukker dan op de an
dere, maar over het alge
meen liepen de straten van
Zandvoort in de laatste uur
tjes van het feest aardig vol.
Op de opzwepende klanken
van house, trance, club en
electric ging het publiek uit
z’n dak. Jassen waren niet
meer nodig, de tempera
tuur liep vanzelf op tussen
alle dansende en springen

de mensen. De sfeer zat er
goed in.

Jong publiek

Het grootste verschil met
de andere zomerfestivals is
dat het publiek voornamelijk
bestond uit jonge mensen.
Naast dorpsgenoten waren
er veel toeristen. Tevens wa
ren racefans aanwezig. Dit
festival is namelijk mede
georganiseerd omdat Circuit
Park Zandvoort afgelopen
weekend in het teken stond
van de Masters of Formula 3.

vervolg op pagina 3

Vakantieplannen?
Controleer of uw paspoort niet verloopt!
Gemeente Zandvoort

1

familieberichten

waterstanden
www.clubnautique.nl

Sterk, dapper en
gevochten tot het eind.

Telefoon 023 57 157 07

STUNT NAUTICA WATCHES!

Voor altijd met z’n achten.

Intens verdrietig geven wij kennis van het
overlijden van onze lieve (schoon-)zus

Marijke Schneider - Draijer
29 september 1948

10 augustus 2011

De begrafenis heeft op 17 augustus
plaatsgevonden in Rapperswil BE, Zwitserland.

Elly en Johan
Willy
Marga en Ton
Joke en Rob
Annette en Co
Thea en Willem
Petra en Markus
Neven en nichten

in memoriam
22-8-1999

		

Op zaterdag 20 augustus rond 14.30 uur* komen er
100 parachuutjes bij Club Nautique naar beneden.
Eén op de vier bevat een code, die goed is voor een
gratis horloge. Wel bij Club Nautique inleveren.
*Indien het weer het toelaat.
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
22-8-2011

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Lieve Pappa,
Op herinneringen moeten teren,
Omdat jij er nu al 12 jaar niet meer bent,
Is iets wat ik niet had willen leren;
Ik had je veel liever nog langer gekend!!
Ik mis je! X Maaike

Spotlights
18-8-1998
13 is niet altijd een
ongeluksnummer!
Fijne trouwdag!
XXX Mandy

2

22-8-1999

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
22-8-2011

Lieve Jaap
Twaalf op een rij,
De tijd; de jaren, ze zijn geweest.
Weer een jaar voorbij.
Wat blijft; bestaat nog steeds.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

"Voor altijd in ons Hart"
Liefs Olga, kinderen
		
en kleinkinderen.

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

augustus
20 Live muziek - Leo van Spronsen met de Worldband.
Wapen van Zandvoort, aanvang 20.00 uur

21 Kunst- en boekenmarkt - Laatste editie van
deze zomer. Raadhuisplein, 11.00-17.00 uur

26 Meezingen - met smartlappen en levensliederen.
Café Koper, aanvang 21.00 uur

27 Bakfietsrally - Door Zandvoort en de Kennemerduinen.
Aanvang 14.30 uur op het Badhuisplein

27 Solexrace - Haltestraat en Kleine Krocht. Aanvang 18.30 uur
27 Surf ’n Beach Filmfestival - The Spot,
aanvang 17.00 uur

28 Muziekpaviljoen - De Teisterband, 13.30-16.00 uur
Zomerexpositie ‘Heilige Plaatsen’
Agathakerk, t/m 28 augustus

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

vervolg - pagina 1 - Dancing in the Streets

Een van de DJ’s die voor de dansbare muziek zorgde

Voor herhaling vatbaar

Om 01.00 uur kwam een
eind aan het feest in de
straten van het centrum.
Ook de DJ in het midden
van de Haltestraat, naast
Café Neuf, stopte met
draaien. De menigte bleef
enthousiast roepen om

meer. Maar helaas, na nog
een aantal kleine stuiptrek
kingen van hem, moest het
publiek het toch echt zon
der zijn beats doen. Het
bleef nog lang gezellig in
het dorp. Een succesnum
mer voor het volgende fes
tivalseizoen!

Strandpachters en kustbewoners
vinden elkaar in praatgroep

column

Herfst in
augustus

Afgelopen dinsdag is de eerste vergadering geweest tussen kustbewoners en strand- Regen klettert onafgebroken
paviljoenhouders. Onder de noemer Open Platform Kuststrook Zandvoort zullen deze tegen het raam. Vakantie
gangers lopen mistroostig
twee groepen regelmatig met elkaar gaan praten om meer begrip te krijgen voor eldoor het dorp. In plastic ge
kaars wensen en grieven. Bij overleg over een nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Veror- hulde fietsers proberen nog
dening) was naar voren gekomen dat er behoefte was aan zo een praatgroep.
optimistisch te lachen. Als
een boer die kiespijn heeft!
Burgemeester Niek Meijer gen aanwezig. In totaal Vaak is het zo dat de onder Augustus 2011.
vindt dit streven zo belang zo’n 26 personen. De opzet nemers bepaalde overlast Vroeger was alles beter? Nou,
rijk dat hij hoogstpersoon van de eerste ontmoeting niet als zodanig herkennen. echt niet. Wij hebben toen
lijk de eerste vergadering was kennis met elkaar te Maar als zij er op gewezen vaak gekampeerd. Ook in de
tussen beide belangengroe maken, overleggen hoe de worden, blijkt het vaak heel stromende regen. Kamperen
pen opende. Hij noemde het vergaderingen er uit gaan simpel om er iets aan te was goedkoop. En HOT! Hele
daarbij belangrijk dat er een zien en onderwerpen aan doen en het probleem de generaties hebben gebivak
dialoog ontstaat tussen te dragen die er toe doen. wereld uit te helpen. Als we keerd in een tentje, zo ook wij.
‘twee kampen die tegen Hanneke Mel, voorzitter daarin met elkaar slagen, De mooiste terreinen waren
over elkaar staan’. Dat de van de strandpachtersver krijgen we wat we allemaal de natuurgebieden. Soms
gemeente daarbij als derde eniging, was heel tevre willen, zowel bewoners als mocht je er staan van Staats
partij zijn steentje kan bij den over de eerste kennis ondernemers: een bloeiend bosbeheer. Je moest dan wel
dragen, opdat er iets moois makingsbijeenkomst. “Je en leefbaar Zandvoort.”
een carnet (bewijs) hebben
ontstaat, juichte de burge proefde bij alle aanwezigen
dat je 'een-echte-kampeer
meester van harte toe.
de wil om samen te werken. De bezoekers van de eer der-was'. Dus ook een soort
Belangrijk daarbij is goede ste bijeenkomst van Open examen afleggen, echt waar!
Bij de vergadering waren di communicatie. Als er pro Platform Kuststrook Zand Je kampeerde op een prach
verse strandpachters, bewo blemen zijn, moeten we die voort, laten alle indrukken tige, rustige plek. Waar ook
ners die aan de boulevard(s) samen bespreken en oplos nu op zich inwerken om in een soort 'examencommissie'
wonen en afgevaardigden sen, nog voor de handhavers november een vervolg te ge bivakkeerde. De uitrusting
van bewonersverenigin er aan te pas hoeven komen. ven aan dit goede initiatief. moest simpel zijn. Elektrische
aansluiting was er niet. De
toiletten waren ver buiten het
terrein. Koken deed je op een
campinggaskomfoor. Ik heb
toen geleerd op slechts één pit
de lekkerste gerechten te be
reiden. Slapen op een luchtbed
in een slaapzak. Niet bepaald
Het nationaal kampioenschap Zandsculpturen bouwen gaat vanaf deze week op het
comfortabel. Maar je bent jong
Badhuisplein van start. Een vijftal professionele bouwers, uitgekozen door de Zandaca- en dan vind je alles leuk.
demie in Den Haag, zullen circa 40.000 kilogram zand om doen toveren tot schitte- Ja. We hebben de volgende dag
onze carnet gekregen. Helaas
rende beeldhouwwerken.
met een aantekening: ik moest
De artiesten en hun assi naars in zand worden uit berg speciaal sculptuur 's nachts minder lawaai ma
stenten kunnen vanaf vrij gebeeld: Toon Hermans, zand een fraai kunstwerk ken. “Lawaai? Ik?”“Ja mevrouw,
dag 19 augustus werken Kees Verkade, Alain Clark, maken. Dan wordt tevens u”. Toen herinnerde ik me mijn
aan hun kunstwerk met John Kraaijkamp sr. en de de nieuwe Nederlands wandaad. Na een plasje in het
als thema: de Zandvoortse Oostenrijkse Keizerin Sissi. Kampioen Zandsculptuur pikkedonker (je moet toch wat)
Walk of Fame. Iedere zand De zandsculpturen berei bekend gemaakt.
ritste ik de tent open zzzss
kunstenaar zal een be ken een hoogte van circa
sjjjiiit. En nog een keer dicht
kende Zandvoorter, met 3,5 meter. De bouw van de De carvers hebben hun zzzsssjjjiiit. Tegen de muggen
attributen waarmee of zandsculpturen is zeer de sporen verdiend binnen moest de boel potdicht blijven.
waardoor hij bekend is ge moeite waard om te vol het internationale circuit Probeer een ritssluiting maar
worden, gaan uitbeelden. gen. Afgelopen maandag van zandsculptuureve eens zachtjes open en dicht
Op 25 augustus zal dan werd het speciale zand ge nementen en wedstrij te doen. Midden in de nacht,
rond 17.00 uur de nieuwe stort en door zogenaam den. Het is dan ook een lukt je nooit. Vooral als je erg
Nederlands Kampioen de compators verwerkt. lust voor het oog om het nodig moet. En toen moest ik
Zandsculpturen bekend Hierna kunnen de carvers, bouwproces van dichtbij weer de tent in. Zzzsssjjiiiiit en
worden gemaakt tijdens de kunstenaars die de te bekijken. Het Nederlands terug zzsssjjjiiiiit. Dat was het
een feestelijke opening van sculpturen maken, aan het Kampioenschap wordt ge lawaai wat de commis
het Zandsculpturenfestival werk. Daarmee starten zij houden volgens het inter sie bedoelde. Laat ik u
op het Badhuisplein.
morgen, vrijdag 19 augus nationaal erkende regle vertellen dat we niet zo
tus, en tot de 25e van deze ment en onder toezicht van vaak gebruik hebben ge
De volgende personen maand kunt u zien hoe de World Sand Sculpting maakt van die terreinen.
zullen door de vijf kunste deze professionals van een Academy, WSSA.
Stelletje lawaaimakers!

Nationaal Kampioenschap
Zandsculpturen bouwen van start

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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Aanbieding

voor vrijdag en zaterdag:
NIEUW:
• Roombotercroissants uit eigen bakkerij
4 stuks € 2,95
• Onze overheerlijke gevulde koeken
4 halen - 3 betalen
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven.

Dierenartsenpraktijk

6 augustus - 12 augustus 2011
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Bart van Bergen, huisarts

Wegens vakantie is de praktijk gesloten
van 22 augustus t/m 2 september
Voor waarnemingen:
achternaam A t/m K: Dr. Scipio Blüme
Tel. 5712058
achternaam L t/m Z:

Dr. Weenink
Tel. 5712499

Na 17.00 uur en in het weekend belt u
tel. 023-5453200 (Huisartsenpost).
Zie ook onze website: www.huisartsvanbergen.nl

VERSTEEGE’S IJZERHANDEL

Gaat (weer) met vakantie
Dit jaar van 21 augustus t/m 11 september.
We gaan wat extra euro’s brengen
bij de Grieken.
in Limburg en ?? ( voor T.Z.B. on Tour).
Wij staan open voor spontane bijdragen.
Graag zien wij U weer op 12 september.
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

colofon

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Doeswijk geb. Dam, Hortensia Martina Maria, oud 61 jaar.
van Beem, Hendrik, oud 82 jaar.
Stuijfzand geb. van Galen, Dorothea, oud 83 jaar.
Doornekamp, Dirk, oud 86 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Mevr. ds. A. Kooi
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Heer P. v.d. Smaal
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor G. Zaal

Onduidelijkheid
over plaats brand
ter niets vinden. Even later bleek dat de brand niet in de
Mariaschool was maar op het schoolplein van de Oranje

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Overleden:

aschool. De brandweer, die snel ter plaatse was, kon ech-

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

van Gemert, Stephan Michaël en: Dek, Tamara.

nen dat er een binnenbrand zou zijn in de nieuwe Mari-

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Suzannah Joann, dochter van: Snoek, Marcel Anthonius en:
Groenhuijzen, Sandra.
Sami Gabriël, zoon van: Schrage, Willem Gabriël Eppo en:
Khalal, Saida.
Liv Stella, dochter van: Knops, Ivo Martinus Jozef en: Bonnet,
Estrela.
Ellis Sophie, dochter van: Thomas, Ian Earle en: Verberk,
Femme.

Dinsdagmiddag kwam bij de brandweer een melding bin-

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

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Geboren:

Gehuwd:

Maar ook Nederland wordt bezocht

Overige dagen op afspraak.

burgerlijke stand

Thee boutique met meer dan 60 soorten thee

Nassauschool.

organiseert zondag 21 augustus een
theeproeverij/ workshop
13.30 uur - 15.30 uur
Meer informatie vindt u in de winkel
aan de Haltestraat 32a

Inschrijving EUR 35,- p.p.
Ook voor heerlijke koffie en bonen
kunt u bij ons terecht.
We zijn iedere dag geopend
van 09.00 uur tot 20.00 uur

Spuitgasten aan het werk bij de ONS

Met loeiende sirene en onder
begeleiding van een motor
agent reed de brandweer
auto naar de dr. Gerkestraat
en konden de spuitgasten
hun werk doen. Een in de
brand staand speeltoestel

was snel geblust. Hoe de
brand is ontstaan, is voor
alsnog onbekend maar een
buurtbewoner zag twee kna
pen wegrennen. Vermoedens
van brandstichting gaan dus
die richting uit.

Zandvoortse Courant • nummer 33 • 18 augustus 2011

Met oog en oor
de badplaats door

Het regent zonnestralen bij Santekraampie
Ondanks de motregen hielden de kinderen, en niet te vergeten hun ouders en grootouders, de moed er in. Want wat

was Santekraampie toch weer geweldig! Met ontzettend

leuke activiteiten vermaakten klein en groot zich. Achter

ieder kraampje waren enthousiaste vrijwilligers aanwezig.
Mede door hun hulp werd het 44e slotfeest van de Rekreade een topper.

Zomer én winter
Santekraampie

Veel te beleven tijdens Santekraampie 2011

door Nel Kerkman

Alhoewel het aantal kinderen
over de twee weken Rekreade
dit keer minder was, was het
enthousiasme des te gro
ter. De inzet van de twee
Rekreade teams van loca
ties centrum (Jeugdhuis) en
Noord (Pluspunt) was super
en de ingebrachte thema’s
waren echt goed. Met name
bij het buitengebeuren had
den het volksdansen en de
poppenkast last van de vele
plensbuien, waardoor deze
onderdelen werden afgelast.
Bijzonder was het om één
persoon bij het slotspek
takel te missen: animator
Maaike Cappel was tijdens
Santekraampie op vakantie!
Maar de bestuursleden en
medewerkers zijn zo goed
op elkaar ingespeeld en het

glitters. Tenslotte was een
pannenkoek met een glaasje
ranja ook niet te versmaden.
De ballon met naamkaartje
was de laatste activiteit die
niet in de tas maar de lucht
inging.

draaiboek is na al de jaren
zo perfect, dat alles prima is
verlopen.

Creatieve activiteiten

Bij de 15 kramen was het een
drukte van belang. Met een
gekochte afstreepkaart bij
kassière ‘tante’ Dien was er
voor de 150 aanwezige kinde
ren veel te doen. Er was een
wachttijd bij het emailleren
en zeepjes maken en ook bij
de schminktafel konden kin
deren zich als kat of boef laten
omtoveren. Kaarten maken
met een eigengemaakte lino
leum was geliefd en de stoer
dere persoontjes konden hun
gang gaan bij het speksteen.
De versierde koekjes, badges,
raamdecoraties, kettingen en
eigengemaakte kaarsen wer
den bewaard in een papieren
tas voorzien met naam en

ZANDVOORT SCHOON!?
trekt afval uit de muur…..

Voor het tweede jaar op rij
is ervoor gekozen om het
slotfeest in de tuin van de
Protestantse kerk te houden.
Dit punt ligt voor voorbij
gangers centraal en menig
toerist maakte dankbaar ge
bruik om mee te doen. Vanuit
de nieuwe geluidsinstalla
tie, geschonken door onder
meer het steunfonds van
Onderling Hulpbetoon, klon
ken gezellige kinderliedjes.
Buiten deze gift zijn er ook
ondernemers die spontaan
sponsoren zoals de Lachende
Zeerover, die al 3 jaar circa
200 pannenkoeken verzorgt,
Fritures d’Anvers, Beach Club
Tien, de haringkraam Arie
Koper die de vrijwilligers ver
wennen en het Wapen van
Zandvoort tot slot dat alle
teamleden en medewerkers
uitnodigde voor een etentje.
“Super al deze hartverwar
mende aandacht. Rekreade
leeft echt in Zandvoort”,
benadrukken bestuursle
den Angela Schilpzand en
Michel Hessing. Ook Winter
Santekraampie 2011 komt
eind van dit jaar weer terug
dankzij sponsoring van de
gezamenlijke Zandvoortse fy
siotherapeuten. Goed nieuws
dus voor alle Zandvoortse
kinderen.

Gemeente Zandvoort

In onze hedendaagse geldwereld wordt veel digitaal en met pinpas betaald. Er komt
bijna geen portemonnee meer aan te pas. Bijna, want dagelijks wordt er bij de diverse
flappentappen geld uit de muur getrokken. Hoe weten we dat? Dat zien we aan al die
rondslingerende bonnetjes.
Wie kan ons vertellen wat het nut / de noodzaak / de achterliggende gedachte is dat
men geld uit de muur trekt, om een bonnetje vraagt, dit vervolgens op straat gooit,
het vrolijk over straat laat wapperen en kennelijk wacht tot er iemand anders komt
om dit op te vegen?
Aan degenen die een acceptabel antwoord op deze vraag hebben geeft de ZANDVOORT
SCHOON! naar keuze een mooie bezem of een afvalknijper cadeau!
Samen houden we Zandvoort Schoon!?

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Kastanjeboom
stervende?

Menig Zandvoorter vraagt
het zich af. Is de kastanje
boom op het Gasthuisplein
stervende? Al weken ver
liest de monumentale
boom zijn bladeren en ie
dereen wil weten of dat zo
vroeg in het jaar wel in orde
is. Navraag bij de gemeente
leert ons dat de boom niet
aan het sterven is. Hij heeft
in juni een storm moeten
doorstaan die veel zout op
de bladeren heeft achterge
laten. Door dat zout worden
de bladeren bruin en vallen
uiteindelijk af. Komend jaar
is de kastanje weer in vol or
naat te aanschouwen.

Tip van de politie

De politie zet sterk in qua
voorlichting op met name
oudere bewoners van onze
regio. Helaas zijn zij nog
wel eens het slachtoffer
van de steeds gewiekster
wordende verhalen. De po
litie waarschuwt onder an
dere om vooral geen geld
te verstrekken aan vreem
den, hoe geloofwaardig
het verhaal ook lijkt. Besef
dat de overheid u altijd
van zaken op de hoogte
brengt per brief. Laat geen
onbekende mensen bin
nen in uw woning. Vraag
altijd om legitimatie, zeg
dat u het bedrijf gaat bel
len waarvoor zij zeggen te
werken en sluit de deur.
Stuur mensen die u niet
kent en een zielig verhaal

ophangen door
naar de politie.
Helaas is het
zo dat mensen
die babbeltrucs
uithalen zeer
overredend kun
nen zijn. Laat u
niet verrassen
of overrompe
len. Als u bent
benaderd door
iemand en u
vertrouwt het
niet: onthoud
goed hoe de persoon eruit
zag en stel de politie in ken
nis, via 0900-8844. Als de
persoon nog in de buurt is,
mag u 112 bellen.

Brutaal als …

Zo brutaal als een hond
is het spreekwoord. Maar
meeuwen kunnen er ook wat
van! Nu de jonge meeuwen
gevoerd worden door hun
ouders is iets eetbaars niet
meer veilig. Zo struinen ze
strandterrassen af en dein
zen ze er niet voor terug om
al vliegend de bitterballen
van de bordjes te snaaien.
Elk plekje wordt benut als
uitkijkpost, zoals de foto laat
zien wordt zelfs het dak van
een auto daarvoor gebruikt.

Verplaatst

Het aanwijsbord om auto
mobilisten te verwijzen naar
de parkeergarage van het
LDC is naar een overzichte
lijke plaats verhuisd. De hoge
paal, die eerst achter een
boom stond vlak naast de in
gang van theater De Krocht,

staat nu aan de overzijde
van het plantsoen.

Filmclub gaat door

Ondanks de sluiting van
de bioscoop in Circus
Zandvoort (voor onbe
paalde tijd) zal de filmclub
‘Simon van Collem’ gewoon
doorgaan. Op 7 september
gaat het zeventiende sei
zoen van start en organi
sator Thys Ockersen hoopt
een voortzetting te ma
ken met het vertonen van
waardevolle nieuwe films.
De projectie gebeurt al
leen niet langer via rollen
celluloid, maar via Dvd’s en
een beamer. “De kwaliteit
van de films staat voorop,
de manier waarop is van

een andere orde”, zegt
Ockersen, die wederom de
door hem gekozen films
van een persoonlijke inlei
ding zal voorzien.

10 jaar Zandvoort Alive

Komende zaterdag wordt
bij Mango’s Beach Bar
het heuglijke feit gevierd
dat 10 jaar geleden voor
het eerst sprake was van
Zandvoort Alive. Tijdens
deze lustrumviering, van
16.00 uur tot middernacht,
maakt allereerst ’s lands
meest geboekte DJ Erick
E zijn opwachting. Verder
staan Hardsoul-coryfee DJ
Roog en het bekende duo
Sven & Tettero op de lineup. Ook de Zandvoortse DJ’s
Raymundo en Steef geven
act de presence. Ga het zien
en maakt het mee!
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De actieve makelaar in Zandvoort!
Bilderdijkstraat 2
Zandvoort

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.
BM van Alphenstraat 59-2
Zandvoort

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.
Van Galenstraat 192
Zandvoort

Vraagprijs: € 247.500,= k.k.
Stationsplein 17F11
Zandvoort

Vraagprijs: € 175.000,= k.k.

Aangeboden deze mooie familiewoning gelegen
op een hoek in een vriendelijke woonomgeving
en nabij het centrum, de scholen en het strand.
De woning heeft een ruime woon- en eetkamer,
2 slaapkamers waarvan 1 met een ruim balkon en
een fraaie, moderne badkamer. Aan 2 zijden van
het huis ligt een buitenruimte met een terras op
het westen voor de middag- en avondzon.
•
•
•
•

Centraal gelegen in een vriendelijke woonomgeving;
Kunststof kozijnen en dubbel glas;
Perceelgrootte 88 m2 en bouwjaar ca. 1925;
Woonoppervlak ca. 82 m2.

In 2008 is dit zeer verzorgde 2-kamerappartement
verbouwd en zijn o.a. de keuken, de badkamer en
het toilet vernieuwd. Het appartement is gelegen
op de 1e etage van het kleinschalige complex
“de Duinroos”. Er zijn mogelijkheden voor par
keren op privé terrein en het beschikt over een lift.
• Gelegen op een korte afstand van het strand;
• Servicekosten ca. € 213,= per maand
incl. voorschot stoken;
• Buitenzijde complex wordt gerenoveerd;
• Woonoppervlak: ca. 55 m2.

Dit fraaie appartement (voormalig 3-kamer) is
uitstekend gesitueerd op de derde etage met een
fantastisch uitzicht over zee en het strand! Het
gerenoveerde appartementengebouw “Sonnevanck”
beschikt over een lift en ligt op steenworpafstand
van het strand. De ruime woon- en eetkamer heeft
prachtig uitzicht over zee ende boulevard.
• Prachtig gelegen appartement mét lift in een
zéér goede staat;
• Parkeergelegenheid bij het complex aanwezig;
• Servicekosten € 249,= p/m incl. water en
voorschot verwarming;
• Woonoppervlakte circa 75 m2.

Dit goed onderhouden 3-kamer appartement is
gelegen op de tweede verdieping van het klein
schalige appartementengebouw ”La Mer”.
Het gebouw is RECENTELIJK GERENOVEERD en beschikt over o.a. een lift en een eigen parkeerterrein
aan de achterzijde van het gebouw.
• Centrale ligging, op loopafstand naar zee, centrum
en NS-station;
• Appartement in uitstekende staat van onderhoud;
• Servicekosten € 198,= p/m;
• Woonoppervlakte ca. 65 m2, bouwjaar 1982.

Deze zeer ruime en uitgebouwde HALFVRIJSTAANDE WONING beschikt o.a. over een oprit, garage
met vliering, een zonnige achtertuin, royale woonkamer, 4 ruime slaapkamers, 2 dakkapellen en veel
bergruimte. Het is gelegen op een levendige locatie op een steenworp afstand van de Zuid-duinen
van Zandvoort.

Dr. C. A. Gerkestraat 143
Zandvoort

•
•
•
•

Vraagprijs: € 439.000,= k.k.

Dit aantrekkelijk gelegen 3-kamerappartement met
LIFT ligt op de 3e woonlaag in het complex “Mezgerstede”. Het appartement heeft een zeer ruime woonen eetkamer van ca. 40 m2 en een balkon op het zuid
oosten, 2 slaapkamers en een badkamer.
Tevens is er een berging in de onderbouw aanwezig.

Dr. J.G. Mezgerstraat 137
Zandvoort

• Op loopafstand van het centrum, NS-station en
50m van het strand;
• Woonoppervlakte ca. 85m2 excl. berging/balkon;
• Servicekosten appartement € 131,27 en
garage € 28,54 per maand;
• Garage ter overname voor € 25.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 200.000,= k.k.
Piet Leffertsstraat 35
Zandvoort

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.
Tjerk Hiddesstraat 37
Zandvoort

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.

Gelegen op een aantrekkelijke locatie nabij zuid-duinen;
Geheel voorzien van aluminium kozijnen en dubbelglas;
Gevel in 2004 gestraald en opnieuw gevoegd;
Woonoppervlakte ca. 135 m2, perceel 256 m2.

Deze ideale familiewoning met voor- en achtertuin,
stenen schuur en achterom is gelegen op een unieke
locatie aan de rand van de zuid-duinen. De woning
beschikt over 3 slaapkamers en een zolderkamer. Alle
voorzieningen (openbaar vervoer, winkels) zijn op
loopafstand.
• Gedeeltelijk dubbele beglazing en
kunststof kozijnen;
• Openbaar vervoer op loopafstand;
• Woonoppervlakte ca. 100 m2;
• Perceeloppervlakte 134 m2.

Te koop aangeboden een fraai 3 kamer-appartement, thans 2-kamer, op een prima locatie gelegen
direct achter de boulevard met een fraai landzicht
op de 2e etage. Parkeren is mogelijk op eigen
terrein en de berging ligt in de onderbouw.
Het appartement verkeert in een uitstekende staat
en kan zo betrokken worden!
•
•
•
•

Mooi afgewerkt appartement, voorzien van dubbel glas;
Woonoppervlakte ca. 67 m2 excl. balkon;
Parkeermogelijkheid op eigen terrein via de slagboom;
Servicekosten bedragen € 234,= p/mnd
excl. voorschot verwarming.

Meest verkopende makelaar in Zandvoort (Bron: NVM)
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Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven

Timo Greeven

Suzanne Greeven

Bianca van der Veld

Aanschaf nieuwe feestverlichting
nog niet in kannen en kruiken
Vorige week organiseerde de Ondernemersvereniging

Zandvoort (OVZ) een avond voor leden en niet-leden om te
komen tot een nieuwe feestverlichting voor het centrum

van Zandvoort. Niet alleen het centrum maar ook de straten er naartoe zouden vanaf het komende feestseizoen
van nieuwe verlichting voorzien moeten zijn.
De gemeente had bij OVZ
aangeklopt met de me
dedeling dat er een ‘potje’
was voor toeristisch/eco
nomische activiteiten. OVZ
stelde voor om nieuwe feest
verlichting aan te schaffen
en dat viel bij de gemeente
in goede aarde. Met één
restrictie: de Zandvoortse
ondernemers moeten 1/3
van het bedrag zelf ophoes
ten en daar wilde het OVZbestuur volledig voor gaan.

Alle ondernemers in het
centrum werden door de
handelsclub opgeroepen om
mee te doen met het plan,
dus ook de ondernemers die
geen lid zijn van OVZ. Omdat
slechts een schamel aantal
belangstellenden naar de
voorlichtingsavond was ge
komen, gaat OVZ de onder
nemers die niet aanwezig
waren persoonlijk benade
ren met de vraag om vooral
mee te doen.

Een aantal ondernemers
heeft op voorspraak van
Raymond van Duyn, de
voorzitter van Koninklijke
Horeca Nederland afdeling
Zandvoort, zelf een plan van
aanpak gemaakt met ver
lichting die jaarrond te ge
bruiken zou zijn. Voor deze
offerte, die er voor zorgt dat
het uit te geven geld binnen
de Zandvoortse gemeen
schap blijft, heeft de OVZ
echter niet willen kiezen.
Nu is het wachten of onder
nemers nu wel of niet mee
gaan doen. De gemeente
is duidelijk: als het bedrag
niet door de gezamenlijke
ondernemers wordt opge
hoest komt het deel van de
gemeente te vervallen.

In aanloop naar de Ondernemersavond
15 september - Beach Factory Center Parcs

‘Je klanten moeten tevreden de winkel uitgaan’
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Volksdansen is leuk
Vorige week woensdagmiddag was een flinke groep bewoners van het Huis in de Duinen aanwezig bij een unieke
volksdansshow. Suzan Laan, die bij de dagbesteding werkt,
en Marjon Sandbergen gaven een schitterende presentatie
van hun volksdanssport. Beiden zijn ruim zeven jaar trouwe leden van de Haarlemse Volksdansvereniging Oro, een
vereniging voor werelddans.

Presentatie volksdansen inclusief bijpassende kledij

Met veel verve en zeer gracieus
waren beide dames in de grote
zaal vaak letterlijk aan de zwier.
In prachtige kostuums, er werd
steeds weer even omgekleed,

toonden zij de aanwezigen
de kunst van het volksdansen.
De prachtige creaties, waarin
de vele dansen werden uitge
voerd, waren allemaal door de

Tijdens de zomer van 2010 is fotografe Patricia Ramaer intensief met damesvoeten bezig geweest. Overal waar ze

voeten tegen kwam, bloot of in sandalen, waren de dames
gaan en te poseren.

Stiphout binnen hun bedrijf hanteren om

klantvriendelijkheid hoog in het vaandel

te schrijven. Niet alleen die stelling maar
de beide broers van Radio Stiphout zijn
ervan overtuigd dat een combinatie van
een aantal zaken de klanten terug doet
laten komen.

Zo is kwaliteit en innovatie
bij de elektronica- en wit
goedleverancier ontzettend
belangrijk, evenals scherpe
prijzen. Dat de service bo
venmaats is, moge ook dui
delijk zijn.
Radio Stiphout staat al ja
renlang bekend om de per
soonlijke benadering met
een vriendelijk woord en
een zeer goede kennis van
zaken. “Onze klant moet
weer naar buiten gaan met
het gevoel dat hij goed is
voorgelicht. Hij of zij krijgt
bij Radio Stiphout het gevoel

Jörgen Stiphout (r)

dat er geluisterd wordt en dat
gevoel klopt helemaal”, zegt
Jörgen. Mochten er onver
hoopt problemen opduiken
dan is de eigen serviceafde
ling binnen de kortste keren
bij u thuis om die op te los
sen. “Al moeten we tien keer
terug, het is onze service naar
onze klant”, aldus Stiphout.
En ander sterk punt dat de
klanten van Radio Stiphout
zeer waarderen is dat een
gemaakte afspraak wordt na
gekomen. “Natuurlijk zijn wij
van onze leveranciers afhan
kelijk. Als de levering op tijd is,

kunnen wij u direct voorzien
van uw gekochte apparaat.
Uiteraard proberen wij met
onze buitenlandse gasten
die een batterij nodig heb
ben net zo om te gaan als
met een Zandvoortse klant
die een televisie van ik weet
niet hoeveel koopt. En dat
zullen wij zoveel mogelijk in
hun eigen taal doen”, sluit
hij af.
Radio Stiphout, een bedrijf
met klantvriendelijkheid
hoog in het vaandel, is ge
vestigd aan de Grote Krocht
34-36, tel. 5732649.

St. Zandvoort
Promotie
Vereniging van Strandpachters te Zandvoort

Met name dansen uit de ver
schillende Balkanlanden wer
den geroutineerd uitgevoerd
en met veel elan gebracht.
“Volksdansen is leuk. Ik wil best
nog wel eens zo over de dans
vloer gaan maar dat wordt nu
wel een beetje te moeilijk”, ver
zuchtte een van de vrouwelijke
toeschouwers vanachter haar
rollator. Positieve reacties en
veel applaus waren terecht
voor de uitvoerende dames.
Voor 55-plussers is er de mo
gelijkheid om ook mee te gaan
doen met volksdansen. Elke
dinsdag van 13.30 tot 15.00
uur is er in de ruimte boven
de nieuwe bibliotheek een en
thousiaste groep Zandvoorters
actief bezig met volksdansen.
Gewoon aanmelden dus.

iPhonography ten voeten uit
onveilig! Ze werden gevraagd ter plekke uit de schoenen te

Dat is de stelling die Jörgen en Owen

dames zelf gemaakt.

Veel voeten zijn van Zand
voorters en van haar bezoe
kers. ‘Voetenverhalen’ werd
geboren. Als trendsetter
wilde Patricia bewijzen dat
ze met een telefoon kunst
kan maken. iPhonograpy is
fotograferen met je iPhone.
‘Hipstamatic’ foto’s wor
den gemaakt met behulp
van een app op de iPhone.
Fotograferen (of kunst ma
ken) met je iPhone is dit jaar
een ware rage geworden. Een
overzicht van drie meter voe
ten van Patricia is te bewon
deren bij Sheila’s Broodjes &
@Internet, Gasthuisplein 9.

politieberichten
Zandvoorter aangehouden na onenigheid

Politiemensen hielden zondagmiddag een man aan na een onenigheid. Korte tijd daarvoor reed
een 36-jarige automobilist uit Katwijk op de Boulevard Barnaart per ongeluk tegen een prul
lenbak van een patatkraam. Mensen vanuit de patatkraam reageerden met flinke handgebaren,
waarna de Katwijker zijn auto stopte. Een woordenwisseling ontstond en er werd geduwd. Een
man sprong vanachter de balie van de kraam en raakte de Katwijker in het gezicht waardoor
deze viel. Deze man, een 30-jarige Zandvoorter is vervolgens aangehouden. De politie onderzoekt
de rol van eenieder.

15-jarige joyrider aangehouden

Politiemensen zetten zondagnacht rond 04.00 uur op de Boulevard Barnaart een auto langs de
kant van de weg die kort daarvoor was opgevallen door de flinke snelheid. De bestuurder gaf
aan wie hij was en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, maar de agent herkende hem als
een jeugdige veelpleger. De 15-jarige jongen is vervolgens overgebracht naar een politiebureau
waar zijn moeder in kennis werd gesteld van het gebeurde. De jongen reed met een vriend rond
in haar auto. Zij had deze nog niet gemist.
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Actie vanaf

donderdag 15 augustus
t/m zondag 21 augustus:
 Fijn Volkoren € 2,10
 Poesta of Toscaanse bol € 0,75
 Koffie met amandelbroodje € 2,95

Nieuw in ons assortiment:
koffie speciaal, vanille of caramel met slagroom
Verse munt thee
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Wegbezuinigde ladderwagen van de brandweer
komt bij topdrukte terug in Zandvoort
Zandvoort staat in brand! De brandweer raakt haar ladderwagen kwijt. Tegen het advies in van het college en de raad

heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), bestaande uit vertegenwoordigers van
de 10 gemeenten, toch besloten de ladderwagen in 2015

uit Zandvoort weg te halen. Dit als onderdeel van de door
de deelnemende gemeenten opgelegde bezuiniging van 4
miljoen die de komende jaren bij alle korpsen moet worden doorgevoerd.

De ladderwagen in actie | archieffoto

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97
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Burgemeester Niek Meijer
kan leven met de beslis
sing van het VRK-bestuur.
“Omdat de ladderwagen
pas verdwijnt als de aan
passing van de vlucht
wegen is gerealiseerd.
Bovendien kunnen we bij
verwachte topdrukte de
ladderwagen in Zandvoort
posteren”, zegt hij. Wat de
aanpassing van de portiek
flats betreft gaat het vol
gens Meijer om zo’n zestig
woningen: “Ik vind dat de
veiligheid van de flatbewo
ners een zaak is van eigen
verantwoordelijkheid. De
mensen kunnen zelf voor
hun veiligheid zorgen, daar
hoeft de gemeenschap niet
voor op te draaien.”
Daar is niet iedereen in
Zandvoort het mee eens.
“Moet je de veiligheid van
de bevolking en de toe
risten in de waagschaal
leggen voor een ordinaire
bezuiniging? Want ex
tra vluchtwegen of niet,
als bij een noodgeval, bij
voorbeeld een hartinfarct,
iemand op een brancard
moet worden vervoerd
die niet in de lift past, laat
staan via een noodtrap, dan

kan de hulp van een ladder
wagen levensreddend zijn”,
zo vertelt een verontruste
burger uit eigen ervaring.
Bij het Zandvoortse korps
is het ladderwagen-be
sluit hard aangekomen.
“De veiligheid van hotel
gasten, flatbewoners, ou
deren en gehandicapten in
Zandvoort komt in gevaar
als wij het binnenkort zon
der ladderwagen moeten
doen. We hebben sterk het
gevoel dat de Haarlemse
afdeling bij de bezuiniging
gespaard is ten koste van
Zandvoort. En hoe moet
het nu met die nieuwe
brandweerkazerne. Daarin
is speciaal ruimte gemaakt
voor een ladderwagen.
Daar wordt dan ook weer
geld weggegooid”, aldus
een van de spuitgasten.
De mogelijke gevaren die
het weghalen van de lad
derwagen uit Zandvoort
met zich meebrengen
zijn kennelijk voor het
bestuur van de VRK niet
zwaarwegend genoeg ge
weest. Weliswaar heeft het
Algemeen Bestuur aange
geven dat de ladderwa

gen pas weggaat als bij de
zogenaamde portiekflats
alle preventieve maatre
gelen zijn genomen, zoals
het aanbrengen van betere
vluchtwegen, toch blijft de
kans aanwezig, zo is de al
gemene opinie in het dorp,
dat er levensgevaarlijke si
tuaties kunnen ontstaan,
bijvoorbeeld tijdens drukke
zomerse dagen. Regionaal
brandweer commandant
Frans Schippers gelooft dat
het zo’n vaart niet zal lopen:
“De bezuinigingsmaatregel
gaat pas in als de veiligheid
van alle gebouwen, die een
tweede vluchtweg nodig
hebben, in Zandvoort voor
100 procent is gegaran
deerd. Als de portiekflats
goede vluchtwegen heb
ben is een ladderwagen
niet direct nodig. Mensen
kunnen dan sneller vluch
ten dan dat ze op de ladder
wagen moeten wachten.
Mocht de ladderwagen uit
Haarlem moeten komen
en de wegen zijn verstopt,
dan moet een alternatieve
route worden gezocht.
Voor ladderwagens geldt
trouwens geen wettelijke
normen wat aanrijdtijd
betreft, zoals bij tankauto
spuiten. De deelnemende
gemeenten bepalen zelf
de aanrijtijden voor de lad
derwagens.”
Burgemeester Meijer be
nadrukt nogmaals: “Tijdens
drukke dagen kunnen we
de zogenaamde omgekeer
de cyclus toepassen. Dat
wil zeggen dat de ladder
wagen dan wordt gepos
teerd in Zandvoort. Mocht
die plotseling in Haarlem
nodig zijn, dan rijdt het
reddingsvoertuig tegen de
drukte in en is er geen file
probleem.”
Dat alle preventieve maat
regelen bij de flats een hoop
geld gaan kosten voor de
Vereniging van Eigenaren
of de woningbouwvereni
gingen, moet volgens Frans
Schippers worden gezien

als een investering voor ei
gen veiligheid: “Ik ben het
wat dat betreft met bur
gemeester Meijer eens.”
Raadslid Jerry Kramer
(VVD) liet weten: “Volgens
mij zijn eigenaren niet ver
plicht een extra vluchtweg
te hebben. En wat gebeurt
er als voor 2015 niet aan alle
veiligheidseisen is voldaan?
Zegt de VRK dan ‘jammer
bewoners, maar de ladder
wagen verdwijnt toch’. Dat
kan toch niet!” Kramer be
weert dat de burgemeester
hem een tijdje geleden had
ingefluisterd dat het aan
brengen van vluchtwegen
niet zo duur hoeft te zijn:
“Een touwladder kan ook.”
Was dat serieus? Meijer: “Ik
gebruikte het als voorbeeld
van een kennis die, als hij
in een hotel zit, altijd een
touwladder meeneemt.
Daarmee voelt hij zich vei
lig. Maar hoe de vluchtwe
gen in de portiekflats er uit
moeten zien, daarin heb
ben de bewoners uiteraard
de vrijheid om dat zelf in
te vullen, zo lang het maar
niet te veel detoneert.”
Inmiddels heeft de fractie
van Gemeente Belangen
Zandvoort vragen gesteld
aan het college over de
brandende kwestie. Volgens
deze partij is de beslissing
in strijd met de brandveilig
heid- en hulpverleningsver
ordening. De veiligheid van
de Zandvoortse burgers is
daarmee in het geding. GBZ
wil weten of het niet beter
is uit de VRK te stappen
en de brandweer als zelf
standig korps door te laten
gaan. Meijer acht deze sug
gestie “niet verstandig en
onverantwoord”. Volgens
brandweercommandant
Schippers is er één manier
om de ladderwagen alsnog
in Zandvoort te houden:
“Dan moet de gemeente
bereid zijn extra geld daar
voor op tafel te leggen.” De
politiek mag deze uitslaan
de brand nu blussen…

Lustrumfeest bij ‘t Winkeltje
De feestkleur van het jubilerende Winkeltje was dit keer

wit. Zelfs de soesjestaart, gemaakt door petit-restaurant

staat al bijna 14 jaar. Het
enthousiasme van de muzi
kanten spat eraf en in de ja
ren is de band muzikaal met
sprongen vooruit gegaan.

van winkelcentrum Zandvoort Noord waren buurtbewo-

Bedankt

wit, de slingers waren wit en ook de kleding van de cliënten en medewerkers van het Winkeltje waren keurig in het

BienVenu, had deze kleur. In de grote feesttent op het plein

ners, belangstellenden, klanten en vrijwilligers van Nieuw
Unicum aanwezig om het 5 jarig bestaan mee te vieren.

Lustrumfeest in 't winkeltje

tekst en foto Nel Kerkman

Een creatief atelier met
daarbij een verkooppunt
blijkt een perfecte combi
natie te zijn. Cliënten van
Nieuw Unicum maken on
der leiding van Petra Zijlstra
mooie cadeauartikelen die
ook nog voor iedere beurs
betaalbaar zijn. Omdat deze

arbeidsmatige activiteit al 5
jaar succesvol verloopt was
het tijd voor een gezellig
‘dank je wel’ naar de vaste
klantenkring toe. De Nieuw
Unicum huisband BOS wist
de sfeer in de tent te verho
gen. Deze band, onder leiding
van Frank Boerebach, is ook
een onderdeel van Nieuw
Unicumactiviteiten en be

Mede door de chauffeurs van
de vrijwilligersorganisatie
Rolmobiel konden de cliën
ten van de andere locaties
ook het feest meebeleven.
De chauffeurs waren de hele
middag aanwezig om ze van
en naar hun huis te brengen.
Deze organisatie verzorgt te
vens het vervoer van de cli
ënten die in het atelier van ’t
Winkeltje aanwezig zijn. Als
dank voor de aanwezigheid
kreeg iedereen na afloop een
eigengemaakt presentje van
’t Winkeltje aangeboden.
’t Winkeltje werkt ook op
bestelling (bijvoorbeeld
voor kerstpakketten) en is
geopend op: woensdag,
donderdag en zaterdag van
9.00 tot 17.00 uur en op vrij
dag van 13.00 tot 17.00 uur.
Het is gevestigd in Zandvoort
Nieuw Noord (tegenover de
Vomar).

En de schapen gingen weer terug…
Afgelopen maandag is de herder van Waternet, Daphne van Zomeren, opnieuw de Zandvoortselaan overgestoken met haar honden en kudde schapen. Net als twee weken gele-

den werd het verkeer opnieuw een paar minuten stilgelegd. Hiermee komt een einde aan
een ‘logeerpartij bij de buren’, de Kennemer Golf & Country Club.
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Hanneke Voit Bloemiste

door Erna Meijer

Wie de moeite neemt om hoog in de Kerkstraat een zijweg in te slaan, komt aan de linkerkant een verrassend pandje uit 1890 tegen. 40 jaar geleden had Hanneke Voit haar oog hier
al op laten vallen, maar het duurde toch nog tot 1991 alvorens zij tot de aankoop overging.
Hanneke: "Ik woonde des
tijds in de Brederodestraat
en was een paar jaar eerder
in mijn souterrain gestart
met bloemen- en planten
decoraties. Toen het pand op
de Buureweg, oorspronkelijk
bestaande uit vier verschil
lende gedeeltes, vrijkwam
nadat Ansje Molenaar stopte
met haar kinderwinkeltje,
heb ik de stap gewaagd en
heb daar mijn 'niet gewone'
bloemenzaak voortgezet en
uitgebreid."
Ondanks het feit dat ze bloe
miste een leuk vak vindt, is het
best pittig. Zij staat 's mor
gens al om 04.00 uur op om
naar de veiling in Aalsmeer
te gaan. "Als ik daar eenmaal
ben, kan ik enorm genieten
van alle heerlijke kleuren en
geuren en het uitzoeken van
de bloemen. Vanzelfsprekend
zijn mijn boeketten altijd
vers, want ik kan het niet
over mijn hart verkrijgen
om er een oude bloem in te
steken. Ik vind het wel jam
mer en storend dat mijn zaak
geassocieerd wordt met een

dure uitstraling. Ik ben niet
standaard, zelfs het pakpa
pier is bijzonder en stijlvol, ik
wil graag mensen blij maken
maar ik ben beslist niet duur.
Wel verwachten mijn vele
vaste klanten dat mijn werk
anders dan anders is en dat
geldt vooral voor mijn graf
werk, dat ik zoveel mogelijk
aanpas aan het karakter van
de overledene. Dat heeft te
maken met het overbrengen
van respect en geeft ook de
nabestaanden een goed ge
voel." Hoewel op haar website
een paar voorbeelden staan,
werkt Hanneke het liefst in
samenspraak met de klant
om iets exclusiefs te maken.
Het creatieve zit van kinds af
aan al in haar familie. Hanne
ke woont sinds 1968 in Zand
voort, hetgeen zij “vooral het
gevoel van vrijheid heerlijk
vindt”. Met veel plezier struint
zij allerlei antiekmarkten en
brocantes in binnen- en bui
tenland af, waarvan het re
sultaat achterin de winkel te
zien en te koop is. Voorbeeld is
een prachtig oesterservies uit

Frankrijk maar ook glaswerk,
zelfs in de vorm van een zee
ster. Daarnaast verkoopt zij
heel leuke kaarten en kalen
ders met typisch Zandvoortse
plekjes en strandtaferelen, ge
schilderd door Yvon Schoorl.
Beslist een aanrader en een
erg leuk cadeau.
Dochter Sanne Voit is even
eens een verdienstelijk
schilderes. Vooral de stoere,
op pallethout geschilderde
mussen spreken onmiddel
lijk aan. Het grote voordeel
van deze ondergrond is dat
het schilderij gewoon buiten
tegen een muur of schutting
kan hangen. Op de website
www.HannekeVoitBloemiste.
nl kunt u hiervan een aantal
sprekende voorbeelden zien.
Hanneke Voit Bloemiste,
Buureweg 1-3, tel. 023-5715736
of 06-14219061. Hoewel de
winkel slechts van donderdag
tot en met zaterdag van 08.30
uur tot 17.00 uur geopend is,
kunt u haar altijd op de an
dere dagen voor specifieke
opdrachten bereiken.

Balans in inkomsten en uitgaven
De kudde is weer veilig aan de overkant van de Zandvoortselaan

Sinds 25 juli graasde de
kudde bij de Kennemer Golf
& Country Club en het daar
aan grensende Boogkanaal.
De schapen eten de struiken
van de Amerikaanse vogel
kers, een lid van de prunus fa
milie, en andere woekerende

planten en leveren daarmee
een milieuvriendelijk manier
om de overwoekering van
‘gebied-eigen’ planten door
deze uitheemse planten te
voorkomen. De Amerikaanse
vogelkers overwoekert alle
mooie duineigen planten zo

als de duindoorn, meidoorn
en de panassia palustris var.
condensata, die specifiek
langs de kust groeit. De scha
pen zorgden ervoor dat deze
duineigen-planten nu weer
de ruimte hebben om zelf uit
te groeien.

'Ik kom weer niet uit deze maand met mijn geld, hoe doen
anderen dat toch?' Is deze zin herkenbaar? Dan is een budgetcursus iets voor u. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten en start op 15 september.
In de cursus leer je je eigen
maand- en jaarbegroting
maken. Zo krijg je zwart op
wit wat je kunt besteden en
waaraan. Om de in- en uitga
ven in balans te houden, moe

ten keuzes gemaakt worden.
Keuzes maken is het sleutel
woord.
De kostprijs voor de cursus is
eenmalig € 5 voor koffie, thee
en materiaal. De cursus is van

af 15 september op zeven don
derdagen van 09.30 tot 11.30
uur (in de herfstvakantie geen
les) en wordt gehouden in
OOK Zandvoort, Flemingstraat
55. Aanmelden kan op maan
dag, dinsdag, donderdag en
vrijdag tussen 9.00 en 10.00
uur bij Kontext, tel. 5713459.
Hier kun je ook naar toe bel
len met inhoudelijke vragen.
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ZANDKORRELS
VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................
PC-problemen?
Rep-it
lost het op! Ook voor
aanleg van een (draad
loos) 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
.........................................................

Uw auto kopen of verkopen
via een professional?
www.autoverkoper.nu
sluit de deal voor U !!!
Ook voor reparatie, APK,
onderhoud, schadeherstel
(gratis vervangende auto)
autoverzekering, haal
en brengservice!!,
taxatierapport (gratis)
Patrick van Kessel
06-55383624

Vol van bloemen…..
Specialist voor al uw bloemwerken.

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pedicure Salon Henny
voor een goede voetbehan
deling. Komt ook bij u thuis!
Van Speijkstraat 23,
tel. 5734944, 06-50203097
of 06-31931940
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*, r
eumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door
zorgverzekering)
........................................................
Valk Glasstudio voor
Glas in lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Fluffy's Nail-corner
Bel voor een professionele
en gezellige nagelbehan
deling met Petra Koper.
Inmiddels al 17 jaar ervaring.
Tel: 06-14719355
.........................................................
Garage te huur
nabij Trompstraat
€ 125,- per maand
06-53256274
.........................................................
Prettoernooi bij
Jeu de Boules
Vereniging Zandvoort.
Voor alle Zandvoorters.
Jeu de boules spelen op
zondag 21 augustus,
locatie: Thomsonstr. 3.
Aanvang 12.00 uur.
Melden uiterlijk 11.30 uur.
Deelname is gratis!
.........................................................

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

Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................

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

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

Zangles voor beginners
en gevorderden.
Bel: 06-16313229
.........................................................
Garages te huur
op diverse locaties in
Zandvoort. Info:
Dorsman, 06-28640654

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails
in Haarlem.
Schrijf je in via
www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Open dag 27 aug.
Atelier ’t Zand
van 11.00 tot 15.00 uur.
Expositie van cursisten.
Altijd willen schilderen?
Vanaf medio sept.
start schilderlessen (10x).
Tel. 5716183
.........................................................
L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
nappy wrapper luieremmer,
zoogkompressen,
borstkolf, thermohouder,
sterilisator flessen,
flessenwarmer
tommee Tippee
.........................................................
Ben je een top hairstylist(e)?
Wil je meer dan je
kappers-cao?
Huur dan nu je eigen
riante werkplek in onze
nieuwe stijlvolle kapsalon
Flair Beauty & Hair
06-50242527
.........................................................
“Verander, Verras
en Verover!”
Dat is het motto van
Flair Beauty & Hair
Nieuw, aan de
Thorbeckestraat 1a
Ook toe aan iets anders?
Beauty 7434146 &
Hair 7434145
.........................................................
Te huur: gemeub.
2-kamer appartement
voor 1 werkend persoon.
€ 550 incl. G/W/L.
tel. 5739056 of 5715772
.........................................................
Gezocht:
woonruimte
van 1-10 tot 1-4.
Min. 2 slaapk.
Gemeub. of ongemeub.
Tel. 06-47158972
of 06-41525907
.........................................................
Image Zandvoort
Hoge kortingen op
alle badmode!
Badpakken: € 25
Seafolly: -35%
Lingadore: 29,95/39,95
Burg. Engelbertsstr. 94B

C U L T U U R
door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden

Zandvoortse Courant • nummer 33 • 18 augustus 2011

Zangconcert in
Protestantse kerk
Komende zondag is in de reeks Kerkpleinconcerten een

concert met drie vocale muzikanten begeleid door de vleu-

Een ode aan de schepping

gel. Voor u zullen optreden de sopraan Wiebke Göetjes, de
tenor Reinout Eeckhout en bariton Hans Ritman. Zij wor-

In de St. Agatha kerk zijn zoveel mooie glas-in-loodramen te bewonderen.

den begeleid door Gilbert den Broeder op de vleugel. Het

de kerk amper te zien is. Daarvoor moet u op de plaats zijn waar het mooie

Bizet, Frans Lehár, George Gershwin en Guiseppe Verdi ten

We krijgen er nog niet genoeg van en tonen dit keer een raam dat vanuit

trio zal liederen van onder andere Giacomo Puccini, George

orgel, uit 1862, te vinden is dat altijd vakkundig door organist Paul Waerts

gehore brengen.

Op het afgebeelde raam staat de Latijnse tekst van het eerste vers van
de laatste Psalm, namelijk Psalm 150. Hoe kan het ook anders, een lied
tekst op de ‘zangzolder’. Psalm 150 gaat over muziek maken. De vertaling
op het raam is: “Looft God in zijn heilig domein, looft hem in zijn groots
firmament.” Van het firmament zijn links een stralende zon en rechts de
maan omgeven door sterren in beeld gebracht door kunstenaar Lambert
Laurijsen. Het is een oproep om alle instrumenten uit de kast te halen en
een ode te brengen aan de schepping. Het glas-in-loodwerk is trouwens net
zoals alle anderen ramen uitgevoerd door de indertijd bekende Haarlemse
firma Bogtman. In ieder geval weet u nu waar de zon zich verstopt.

Zo kunt u voor de pauze ge
nieten van inder andere een
aantal liederen uit Carmen
van Bizet en na de pauze
van een deel uit het libretto
van La Traviata van Verdi
genieten. Ook staat George
Gershwin met een drietal
liederen uit Porgy & Bess
op het programma evenals
het ‘Viljalied’ uit ‘Die lustige

bespeelt wordt.

Vanaf volgende week verlaten we voor even de Agatha kerk om de vele
andere mooie glas-in-loodramen in Zandvoort te bespreken. Later zullen
we nog een keer terugkeren naar de kerk.

Witwe’ en ‘Dein ist mein
ganzes Herz’ uit ‘Das Land
des Lächelns' van Lehár.
Het concert begint om 15.00
uur en de entree bedraagt
€ 5 per persoon. De ‘Vrienden
van Classic Concerts’ hebben
op vertoon van hun lidmaat
schapskaart vrij entree. De
kerk gaat om 14.30 uur open.
door Cor Draijer

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

Zoekplaatje

Bijzondere expositie over Boud van Doorn
De winkel van de voormalige smederij Loos aan het Gasthuisplein staat vol met grote en kleine schilderijen en er

zijn diverse soorten schilderattributen te koop. In de kleine

ruimte rechts naast de ingang is in Hobby Art Designing
een buitengewone expositie te vinden. Eigenares Ilja toont

ter nagedachtenis aan haar partner Boud van Doorn zijn

leven als kunstenaar, producer, auteur, tekstschrijver, kunstenaar en vooral als bekend journalist.
tekst en foto Nel Kerkman

Aan de muur hangen foto’s
waar Van Doorn op gepor
tretteerd staat met tiental
len beroemdheden. Zo te
zien was Boud van Doorn
een ruimdenkend mens en
iemand die kennelijk nooit
heeft stil gezeten. In totaal
staan er 11 boeken op zijn
naam waarvan ‘Flappie de
clown’ als hoofdpersoon
veelvuldig voorkomt, met
illustratie van de bekende
Anton Pieck. Het kinderboek

‘Patricia de Zwanenprinses’
heeft kennelijk een link
naar Patria Paay want op
de foto overhandigt Van
Doorn het boek aan een
jeugdige Paay. Er is ook een
boekje met tekeningen
van de Zandvoortse Wilson
Harms aanwezig. En in
het boekwerkje ‘Vught: 13
maanden in het concen
tratiekamp’ wordt weer een
andere kant van Van Doorn
belicht.
Verder staan er lichtbeeld

jes en figuratieve schil
derijen die hij signeerde
met BoVaDo. Trots vertelt
Ilja dat er zelfs een echte
Van Doorn hangt in een
museum te Florida. De
verschillende plakboeken,
tijdschriften, liedjes en gou
den platen laten zien hoe
veelzijdig Boud van Doorn
was. Op 65-jarige leeftijd is

hij op 8 februari 2011 over
leden. Als artistieke erfenis
zijn er nog een roman en
een verhalenbundel die Ilja,
als de tijd er rijp voor is, wil
gaan uitgeven. De expositie
is tot 24 september elke za
terdag en zondag van 12.00
tot 17.00 uur in Hobby Art
Designing, Gasthuisplein 6,
te bezichtigen.

Een kleine greep uit zijn omvangrijke werk

bld17813

Oplossing week 31
Mevrouw Zwemmer-Koning, de dochter van Jan Koning (Jan
van Duifie Schut), herkende de man links achteraan als haar
vader Jan Koning, de man die op de stoel leunt. Het was
de stoelenman en de badkoetsenrijder bij Jan Hollenberg,
die rechts achteraan ook op de foto staat. Hollenberg was
de baas van het hele gebeuren met de badkoetsjes en zat
vaak in het badkantoortje, rechts achteraan op de foto nog
net te zien. Voorts herkende zij de vrouw met kap, links in
het midden, als mevrouw Paap (echtgenote van Jaap Mok).
De vrouw rechts in de stoel is Anna Schuiten, de vrouw van
Engel Schuiten. De man helemaal rechts met het petje op
is Floor Koper, badman/badmeester bij Hollenberg. Hij liep
met een toeter op het strand om baders te waarschuwen
als de zee gevaarlijk was. Van de twee mannen vooraan herkende mevrouw Zwemmer-Koning alleen Kees Molenaar
(Ottetorre) de badman. De linker persoon ernaast is vooralsnog onbekend, net zoals de man die helemaal links op
een stoeltje zit. Eventuele aanvullingen zullen op www.
oudzandvoort.nl worden vermeldt.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand augustus voor Pashouders:

Smaaq smeuïg pikant.
Heerlijke pikante
Noord-Hollandse kaas
500 gram € 5,95

Botermalse Kogelbiefstukken
3 stuks € 6,kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie regenkleding
binnen hebben?

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

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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:

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand augustus:
Vitrage en gordijnen deze maand: 10% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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

Aanbieding voor
de maand augustus:

Voor Pashouders
Gratis glaasje wijn bij de
gekookte Zeeuwse mosselen

Een complete
zonnebril op sterkte
nu al vanaf 89 euro!!!!

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
korrel plaatsen.
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Volkstuinvereniging Zandvoort
gewaardeerd rustpunt van wandelaars
Maar liefst 93 deelnemers (van de ruim 200 wandelaars)

van de lange afstandloop van 110 km bezochten vorige

week zaterdagochtend de gastvrije kantine en het terras
van de Volkstuinvereniging Zandvoort aan de Keesomstraat. Via Zaandam kwamen zij vanuit Santpoort even

uitpuffen en moed verzamelen voor de laatste 30 km weer
terug naar hun startpunt.

Na een rustpauze weer in de benen en naar huis

Rond negen uur in de och
tend arriveerde al de eerste
groep wandelaars en deze
werd met applaus verwel
komd. Een lange en ener
verende nacht wandelen
achter de rug hebbende,
genoten ze van de koffie en

andere dranken die door de
vrijwilligers werden geser
veerd. Na een half uur lekker
onderuitgezakt genieten
van de rust en belangstel
ling stapten ze weer monter
op. Ook al omdat ze gewe
zen werden op het feit dat

nog geen 800 meter verder
in de Keesomstraat bus 81
gewoon naar Haarlem ver
trekt. In de loop van de och
tend kwamen alle andere
wandelaars langs die, lang
of kort, genoten van de ge
boden rustpauze. Opvallend
was bovendien dat alle wan
delaars hun lege kopjes of
blikjes allemaal persoonlijk
terugbrachten in de kantine
en de afvalcontainer. Iets
wat zelfs de eigen leden, zo
werd verteld, nog wel eens
vergaten.
Een ander opmerkelijk feit
was dat de door de volkstuin
vereniging georganiseerde
fietspuzzeltocht geen enkele
deelnemer mocht noteren
zodat de ploeg vrijwilligers
al weer vrij snel naar huis
kon. Ook de andere activitei
ten vonden geen doorgang.
Het bezoek van de deelne
mers van de Ronde van de
Zandhaas uit Santpoort
werd wel als zeer positief
ervaren.

Cursussen voor senioren bij Pluspunt
In het aankomende cursusseizoen heeft Pluspunt enkele

nieuwe cursussen en workshops georganiseerd die zeer

geschikt zijn voor senioren. Na afloop van elke activiteit is
er gelegenheid tot gezamenlijk thee of koffie drinken.
Vanaf 22 september t/m 15
december start de cursus
‘Houding en Conditie op
muziek’ voor 55 plussers. De
cursus is iedere donderdag
van 14.30 tot 15.30 uur en
wordt gegeven door Conny
Lodewijk. Instromen kan al
tijd. Wie gezond en soepel
wil blijven kan zich ook op
geven voor ‘Struinen in de
Duinen’, vanaf 14 september
tot 12 oktober iedere woens
dag van 10.00 tot 11.30 uur.
Met een docent die u alles
verteld over wat er bloeit en
leeft in de Amsterdamse Wa
terleiding duinen gaat u aan
de wandel. De 5 bijeenkom
sten starten bij de ingang
van de Waterleidingduinen.
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Nieuw is een speciale senio
ren kluscursus: ‘Klussen met
Fred in en om het huis’. Van
23 september tot 16 decem
ber iedere vrijdag van 13.30
tot 15.00 uur. Dagelijks kom
je klussen in huis tegen.
Soms zijn ze simpel op te
lossen wanneer je een beetje
kennis en ervaring hebt. De
cursus is praktisch gericht en
er is veel tijd voor oefenen.
Ook nieuw is de cursus
Kunstgeschiedenis, van 27
oktober tot 3 november ie
dere donderdag van 10.00
tot 12.00 uur. Aan de hand
van beeldmateriaal vertelt
een kunsthistoricus over
het tijdsbeeld en ontstaan

van het impressionisme tot
onze eigen wereldbekende
Vincent van Gogh. Volgend
voorjaar start een drietal le
zingen over ‘Hoogtepunten
uit de vroege Italiaanse schil
derskunst’.
Voor senioren computer
cursussen kunt u ook bij
Pluspunt terecht en wel op
dinsdagmorgen van 10.00
tot 12.00 uur. Datum is
op aanvraag. Verder heeft
Pluspunt nog veel verschil
lende cursussen zoals:
aquarelleren, boetseren en
beeldhouwen, glas-in-lood,
en verschillende talen zo
als Engels, Nederlands en
Spaans.
Voor een activiteitenover
zicht kunt u bellen met
Pluspunt: tel. 5740330 of
surfen naar www.pluspunt
zandvoort.nl.

Wk-frisbeeërs komen naar Zandvoort
Afgelopen week zijn de wereldkampioenschappen Frisbees

in Tsjechië gehouden. Op dit moment zijn er een aantal van
de beste Amerikaanse en Europese spelers onderweg naar
Zandvoort om komende zaterdag en zondag op het strand
hun kunsten te komen vertonen.
Zaterdag en zondag kunt u
de spelers bezig zien op het
Zandvoortse strand tussen
Mango’s Beachbar en Sandy
Hill en u zult versteld staan
van de mogelijkheden van zo
een frisbee. Afhankelijk van
de drukte spelen ze meer
naar Mango’s als het rustig
is en meer naar Sandy Hill
als het wat drukker is. De

demonstraties starten rond
14.00 uur en zullen om circa
17.00 uur afgelopen zijn. De
toegang is gratis.
Frisbee is een handels
merk van het speelgoed
bedrijf Wham-O, maar de
naam wordt gebruikt voor
alle soortgelijke vliegende
schijven en is met name in

Engelssprekende landen een
redelijk grote sport. Frisbees
zijn gewoonlijk uitgevoerd
in plastic, hebben een dia
meter van ongeveer 20 tot
25 cm en een boord. Ze zijn
ontworpen om aerodyna
misch te vliegen en rond te
draaien wanneer ze gegooid
worden. Ze kunnen met de
hand worden gevangen. De
eerste frisbee werd geprodu
ceerd op 13 januari 1957. Het
wereldrecord van de verst
gegooide frisbee is 250 me
ter en werd in 2002 behaald
door de Zweed Christian
Sandström.

Blues on the beach
Op zondag 9 oktober 2011 treden de Amerikaanse blueslegendes Gene Taylor en James Harman op in strandpaviljoen Club Nautique (23). Zij zullen een intiem akoestisch
concert verzorgen waarin blues, boogie woogie en roots
muziek centraal staat.
Taylor en Harman zijn al jaren
bevriend. Tegenwoordig tre
den ze vaak in Europa op, on
der meer op het Chicken Skin
Music Festival in Amersfoort.
Samen maakten ze al tiental
len platen en CD’s.
Gene Taylor maakte in de ja
ren 70 deel uit van de legen
darische band Canned Heat,
die onder meer optrad op het

Woodstock-festival in 1969.
Hij speelde vorig jaar nog
met de overgebleven leden
van Canned Heat tijdens het
Rhythm and Blues Festival
in het Belgische Peer. James
‘Iceman’ Harman, virtuoos op
de mondharmonica, tourde
jarenlang met de Icehouse
Blues Band, waarmee hij
regelmatig in het voorpro
gramma stond van Canned

Heat. Later gaf Harman met
zijn James Harman Band de
ruimte aan vele opkomende
talenten in de bluesmuziek.
Het optreden van het Gene
Taylor Trio en James Harman
is de eerste van een serie
live-concerten, deze herfst
en winter maandelijks bij
het jaarrond strandpavil
joen Club Nautique. De toe
gangsprijs voor dit concert
(aanvang 20.00 uur) is € 20,
inclusief luxe BBQ € 37,50.
Kaartverkoop in het paviljoen
en via www.chickenskinmu
sic.nl.

Tegenvallende uitslag dorpsomroeper
Vrijdag 5 augustus heeft onze dorpsomroeper Gerard Kuijper meegedaan aan het omroepersconcours in het Groningse Appingedam. Tijdens de middeleeuwse Coopluydenmarkt waren er twee wedstrijdrondes.

Gerard Kuijper in Appingedam

In de eerste ronde, de ver
plichte roep, had Kuijper als
onderwerp de Nicolaïkerk
in Appingedam. Zelf was hij

tevreden over zijn optreden
en ook het aanwezige pu
bliek reageerde goed op zijn
tekst en de uitvoering. In de

tweede ronde vertelde hij
veel over Zandvoort, geïn
spireerd door het liedje Parel
aan de Zee. Ook nu weer was
het publiek en diverse ande
re omroepers zeer gechar
meerd van deze tekst. Na
afloop van zijn roep ontving
hij dan ook aardig wat com
plimenten. Helaas deelde de
jury hun mening niet en dat
resulteerde in een zeer te
leurstellende 14e plaats en
dat is bijzonder jammer. De
wedstrijd werd overigens ge
wonnen door de kampioen
van 2010 Henk Bijlsma uit
Bolsward, tweede werd Henk
van den Nieuwenhuizen uit
Oisterwijk en Peter Vader uit
Zwolle behaalde de derde
plaats.
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door: Nel Kerkman

veel hobby’s heeft en tevens een puur Zandvoortse dorps-

genoot is. Want als geen ander weet Bob Gansner veel te
vertellen over ons dorp. Maar wat doet hij sinds hij gepen-

sioneerd is? Ik had twee uur voor het interview gereser-

veerd maar daar kwam ik niet mee weg want als Bob eenmaal op zijn praatstoel zit, is zelfs drie uur nog te weinig!

Tijdens het interview staat op de tafel een bos gladiolen
(zitten inmiddels wel in de groen bak) ten teken dat ook
Bob, net als zijn zoon Johan, meegedaan heeft met de
4-daagse van Nijmegen. Maar eerlijk is eerlijk
er moet wel verschil zijn: Bob heeft deze
wandeltocht voor de 10e keer gelopen.
Op een eerdere 4-daagse ontmoette
hij zijn nicht Atie Blom-v.d. Bos en
sindsdien lopen zij de tocht ge
zamenlijk. Trots laat hij zijn 10e
medaille zien die op de venster
bank staat, de andere 9 hangen
te pronken in een kast.

Soms biedt de kalenderklimatologie uitkomst als de
weerkaarten en het daarbijbehorende weer je min of

Bob Gansner
Deze week in deze rubriek een interview met iemand die

Eindelijk strandweer
komend weekend
meer in de steek laten. De afgelopen pakweg dertig
jaar viel het op dat het weer vrijwel altijd herstelde na

het breien was. Zijn moeder heeft Bob van kind af aan mee
genomen naar de toneelstukjes die door de buurtbewoners
van de Zuidbuurt werden opgevoerd. Nadien heeft hij, en ook
zijn broer Hans, altijd meegespeeld in diverse rollen van het
volkstoneel. “Een beetje improvisatie mag, alleen moet het
niet de spuigaten uitlopen. Het is nog steeds heerlijk om
op de planken te staan alleen vraag ik me af tot hoelang
nog? Echt vers bloed is er momenteel niet”, legt hij uit over
het voortbestaan van de folklore vereniging de Wurf. Bij de
kledingschouw is Bob de persoon die haarfijn uitleg geeft
over de Zandvoortse kleding van badvrouw tot en met de
vislopers. Verder geeft hij met veel plezier zijn ken
nis van het oude dorp door en is een keer per
maand gids bij de rondwandeling vanuit
het Zandvoorts Museum.

Smederij

Samen met zijn vader en broer
Hans is hij vanaf zijn dienst
tijd in de smederij aan het
Schelpenplein gaan werken.
“Eigenlijk had ik nooit smid
willen worden. Na de HBS heb
Een van de vele hobby’s van Bob
ik nog gesolliciteerd bij de Post
is dus wandelen, met hoed en
maar dat is niets geworden. In
rugzak wandelt hij met gemak
de zomerseizoen hielp ik mee
‘effe’ naar Haarlem en terug. Een
om de kachels en haarden, die bij
dag zonder wandelen is voor Bob
onze smederij opgeslagen waren,
een straf, “lekker in de buitenlucht en
schoon te maken. Tussendoor werkte
je verstand op nul”. Een rondje Zandvoort
ik bij de strandtoko bij de strandhuisjes.
Bob Gansner
kan soms uitlopen van 5 kwartier naar een uur
Later hebben wij, Hans en ik, de smederij
of twee, waar hij dan een bezoekje brengt aan deze
voortgezet en pas in 2002 zijn we gestopt.” Het vak
of gene. Ook regen is geen probleem: “Je moet wel goede ge leerde Bob op de avondschool en natuurlijk in de praktijk bij
weven sokken aan hebben en natuurlijk goed schoeisel.” Hij zijn vader. Mooie verhalen zoals bijvoorbeeld over het plaat
loopt al vanaf het begin mee met de Zandvoortse4daagse, sen van de windvaan op het raadhuis. Bob: “De windvaan,
alleen dit jaar kwam het er niet van. In 2005 heeft hij meege gemaakt door Piet v.d. Geer, moest destijds nodig gerestau
daan met een bijzondere vierdaagse wandeltocht: de 140 km reerd worden. Het was al een hele heisa omdat ding eraf te
lange ‘Artic Circle March’. Deze tocht begon vanuit het Finse halen en later natuurlijk weer terug. Met een laddertje heb
grensplaatsje Pello en eindigde tenslotte in Zweden. Tijdens ik Hans zijn benen vastgehouden toen hij het schip terug
deze tocht passeer je 3 keer de poolcirkel! “Een eigenaardige plaatste. Later besef je pas hoe gevaarlijk het was.” Ik zei
gewaarwording om ondanks dat het nacht is in daglicht te het al, Bob is een geboren verteller en weet heel veel over
wandelen. Als je de eerste keer over de cirkel gaat word je Zandvoort. Over Ome Piet, kruidenier in de Haltestraat, ome
gedoopt. Ik ontving een certificaat waarop mijn naam Bob Dirk Koper die ook smid was en…! Teveel voor dit interview,
was veranderd in de Zweedse naam Paju.”
een volgende keer misschien? Buiten al deze leuke hobby’s
zingt hij ook smartlappen in het Gemengd Zandvoorts Koper
De Wurf
Ensemble en daarbij hoort traditioneel het oefenen op de
Als geen ander spreekt Bob het Zandvoortse dialect vloeiend laatste vrijdag van de maand. Hoewel hij veel geraniums
en dat kost hem beslist geen moeite. Zelfs ik moet soms on in zijn tuin heeft staan zit hij er niet achter. “Het is heerlijk
dertiteling hebben en begreep de uitdrukking “ik ben met de om gepensioneerd te zijn. Je kunt doen en laten waar je zin
pennen opgezet” niet. Daarmee bedoelt hij dat zijn geboorte in hebt”, zegt hij. Met deze zin neem ik afscheid van Bob
in 1933 lang op zich liet wachten en zijn moeder geduldig aan Gansner.

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

een voorafgaande zomerperiode die niet om over naar
huis te schrijven was.

Ruim twee weken terug
zinspeelde ik al op een
waarschijnlijk herstel hal
verwege de maand. Dit met
in het achterhoofd de door
gaans relatief grote kans
op weerherstel gedurende
de tweede helft van augus
tus. Ook dit jaar is hiervan
weer een voorbeeld. Na een
bedroevende julimaand en
een tegenvallende eerste
helft van augustus, knapte
het weer afgelopen zondag
en maandag al op.
Dit betere weer houdt voor
lopig aan en tot begin vol
gende week lijken er geen
grote verstoringen te gaan
optreden. Kleinere rimpelin
gen zijn er wel zoals in de
loop van deze donderdag
(kans op enkele buien) en
vanaf het begin van de vol
gende week. Dan kan de in
stroom van koelere lucht de
zomerse sfeer beëindigen
met enkele flinke buien.

wege de naweeën van deze
storing.
In het weekend en vlak
daarna is dus weer een
nieuwe warmte-impuls
te verwachten. Een stevig
hogedrukgebied komt za
terdag en zondag juist bo
ven onze omgeving uit en
geeft voorbeeldig weer in
Zandvoort. Met wat geluk
komt het kwik uiteindelijk
uit op ruim 27 of 28 graden
begin volgende week.
De wind stelt weinig voor de
komende dagen en het zeil
weer is daarom niet ideaal,
maar het terras- en fiets
weer daarentegen wel. Ook
is het prima weer voor de
barbecue en zelfs het strand
weer aan de westkust wordt
eindelijk weer eens goed.
Veel zon is er met name op
zaterdag en zondag.
Momenteel is er weinig be
kend over het weersverloop
tijdens de laatste augustus
week. Het mooie weer kan
best aanhouden, maar een
terugval naar een fase met
zware buien kan ook. Meer
weerinfo is er eventueel nog
via 0900-1234554.

Voorbije dinsdag en woens
dag leverden fraai en droog
weer op met maxima tot
dik boven de 22-23 graden.
Donderdag is het nog wat
warmer maar neemt de bui
enkans dus toe en ook vrij
dag het eerste dagdeel kan
het nog bewolkt zijn van weerman Marc Putto
Do.
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Even een kleine correctie op het stukje over de AVK en Groot Kijkduin, gelezen in de Zandvoortse Courant
van 4 augustus. Ik heb er jaren gewerkt dus weet ik er over mee te praten.
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van
brieven te weigeren.
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In Groot Kijkduin zaten geen bleekneusjes. Dat waren kinderen die tijdelijk niet thuis konden wonen
door allerlei omstandigheden waar ik nu niet over uit wil wijden. Het eten was er prima. Dikke vellen met
lauwe pap nooit meegemaakt. Heel vroeger was er geen pap, vla of yoghurt te koop. Dus werd het zelf
gemaakt. Bij mijn weten waren er toen nog geen vitamines te koop en werd veel levertraan gebruikt.
Ik kan niet anders zeggen dat ik er met veel plezier heb gewerkt. En dat er heel goed en liefdevol voor
de kinderen werd gezorgd. Natuurlijk is een goedlopend gezin nooit helemaal te vervangen. Het is een
hele groep die je moet verzorgen met toch zoveel mogelijke persoonlijke aandacht.

Vriendelijk groet,
S.M. Kerkman-Kraaymes
Zandvoort

Dier van de Week

DHH

De oplossing staat elders op deze pagina

Kook eens anders
Recept

Recept

Het is weer volop mosseltijd. De Zandvoortse Courant zal in
deze rubriek een aantal verrassende recepten publiceren.
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Tip:

Vervang de citroen door sinaasappel en voeg dan een mespunt saffraanpoeder toe. Of
vervang 100 ml visbouillon door kookroom. U kunt de waterzooi ook nog verrijken met
in stukjes gesneden kabeljauwfilet, rode poon, zalmfilet of koolvisfilet (of een combi
natie hiervan).

Oplossing Breinbreker

59

Oplossing Kakuro
16

Bereiding:

Verwijder kapotte mosselen en openstaande mosselen die na een stevige tik niet slui
ten. Snijd de ansjovisfilets iets kleiner. Halveer de teentjes knoflook. Verhit de olie in een
kookpan en fruit de wortel, prei, ui, knoflook en bleekselderij circa 3 minuten zonder de
groenten bruin te laten kleuren. Leg de mosselen op de groenten en verdeel de ansjo
vis, laurierblaadjes en citroenrasp erover. Schenk de bouillon en het citroensap erover
en breng op maak met peper. Kook zachtjes tot de mosselschelpen open zijn. Voeg de
zeekraal en garnalen toe, verwarm nog 1 tot 2 minuten en schud ze even om. Serveer er
(grof of bruin) stokbrood met knoflookboter bij.

Kunt u deze lieverds allebei een gezellig huis bieden? Kom dan snel eens langs om ze beter
te leren kennen. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl

7

2 stengels bleeksel
derij in plakjes,
2 laurierblaadjes,
sap en rasp van 1/2 citroen,
200 g zeekraal.

8

1 etl olijfolie,
300 ml visbouillon,
1 winterwortel in plakjes,
1 prei in ringen,
1 ui in ringen,

15

2 kg mosselen,
8 ansjovisfilets,
250 g (diepvries) ontdooide en
ongepelde reuzengarnalen,
2 gepelde teentjes knoflook,

=
= 600

Benodigdheden:

Twee echte theemutsen zijn het: Guusje en Pietertje! Guusje is de rood-witte
kater, hij is 9 jaar jong. Hij zit erg graag op schoot maar wil liever niet opgetild worden.
Pietertje is zwart-wit, 11 jaar jong en houdt van knuffelen, heel veel aandacht en kusjes
geven. Het zijn echt schatten van katten! Beide heren gaan graag naar buiten om te ge
nieten van het zonnetje. Met andere katten kunnen ze prima overweg en ook kinderen
vinden ze leuk, als ze maar niet te druk zijn. Honden worden niet zo gewaardeerd door
beide heren. Uiteraard willen deze vrienden samen blijven.

=
69

Hoofdgerecht voor 4 personen

+

Zeeuwse waterzooi met zeekraal

=
531

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

B

15

6

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

Breinbreker
Bre
inb
rek
er
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Uitgesproken

Voor niets gaat de zon op

Carpe diem deel 1: Het project
Ze hebben geen plekje op de Walk of Fame maar hebben er wel een gemaakt. En dat was pas de eerste want

er liggen nog velen in het verschiet. Paul en Audrey van
Beek-Timmerman zijn sporters in hart en nieren en dat

doen ze dan ook nog voor een goed doel. Mooier kan

het bijna niet, om te trainen met een motivatie die gro-

ter is dan het klaarstomen voor een Olympische Spelen,
want zo voelde deze bijzondere mensen dat toen ze de

Alpe d’Huez te voet gingen bedwingen voor KWF Kankerbestrijding.

door Maxim Roos

Paul van Beek (52) en Audrey Timmerman (50) hebben
in hun leven vele mensen en voornamelijk familieleden
verloren aan deze rot ziekte en wilde overgaan tot actie.
Paul doet al ruim twintig jaar aan hardlopen en Audrey
net aan een jaartje om wat aan haar conditie en de lijn te
doen. Op een zekere dag in mei van dit jaar besloten ze een
benefietloop te houden voor KWF Kankerbestrijding. Niet
zomaar een loop maar ze wilden een echte uitdaging. Zo
kwam al snel het idee om de Alpe d’Huez te lopen met zo
veel mogelijk mensen om zo veel mogelijk geld op te halen.
Paul en Audrey wisten op zeer korte termijn nog vijf fiet
sers en 3 verzorgers te vinden om mee te gaan in juli naar
Frankrijk. Zeer primitief omdat het natuurlijk wel goed
koop moest want al het geld gaat naar KWF. Ze kampeer
den onder erbarmelijke omstandigheden met veel wind
en regen en elke morgen waren de eerste woorden van
Audrey: “Wat een ellende!” Desalniettemin gingen ze de

Audrey Timmerman en Paul van Beek

berg op. Veertien kilometer alleen maar bergop en alles be
halve vals plat. Paul ging als een speer maar Audrey moest
het iets rustiger aan doen. Eenmaal boven konden ze hun
emoties niet in bedwang houden. Gelukkig, kapot, pijn maar
vooral trots. Trots op hun prestatie dat ze voor ruim € 4.100
opgehaald hebben en dat dat niet voor niets is geweest. Al de
familieleden die de strijd tegen kanker hebben verloren was
de allergrootste motivatie maar tevens de grootste emotie
bij het zien van de finish.
Inmiddels zijn deze twee sporthelden alweer een maand
thuis, maar stilzitten doen ze niet. Ze hebben nu een jaar de
tijd om een nieuwe loop te organiseren. Wel nog een keer
deze wielerklassieker maar daarna denken ze zelfs na over
het belopen van het monster ‘Mont Ventoux’ van ruim 21
kilometer. Mocht u meer informatie willen over deze bene
fietactie of alsnog uw donatie willen maken, dan kunt u te
recht op www.staoptegenkanker.nl.
Over enkele weken volgt ‘Carpe diem deel 2: Het leven’

Kijk nou eens!

Na twee (bijna drie) seizoenen gewerkt te hebben in de horeca
van Zandvoort blijf ik me verbazen over de ‘plasmentaliteit’
van onze badgasten. Op een drukke dag komen er gemiddeld
8 mensen vragen of ze gebruik mogen maken van onze toiletfaciliteiten en vragen er 8 mensen helemaal niets en lopen
zonder pardon door voor hun nr. 1 of 2. En dat terwijl onze gemeente prachtige, nieuwe, openbare toiletten in het centrum
heeft geïnstalleerd.
Nu moet ik u wel vertellen dat plassen voor niet-gasten bij ons
dus niet gratis is, maar 50 hele centen kost (een boete voor
wildplassen kost al gauw € 100). Dit tot verbazing van velen
die niet begrijpen dat behalve de kosten van water, wc-papier,
schoonmaak, personeel en belastingen er ook nog de irritatie
bijkomt van het ergens anders nuttigen van drankjes om die
vervolgens dan bij ons te lozen.
Een voorbeeld van mensen die gratis willen wateren: Twee
Duitse dames lopen quasi nonchalant met z’n tweeën richting
toiletten. Wanneer ze beiden ‘uitgeklaterd’ zijn, rennen ze zo
ongeveer naar buiten. Ik onderschep ze halverwege de uitgang,
waarop de ene vrouw voor mij gaat staan en dan ineens op
haar gemakje in haar tas gaat zoeken naar geld om de ander
te laten ontsnappen. Uiteindelijk vindt ze ‘helaas’ alleen een
briefje van € 50. Geen probleem ik kan wel wisselen… Al is het
alleen al uit principe! “Dat is dan € 1, alstublieft mevrouw.”
Dat dacht ze van niet. Op het bordje stond toch 50 cent? “Ja
mevrouw, maar u bent met twee geweest.” Niets van waar. Die
andere dame die kende ze niet. Die discussie ben ik niet aan
gegaan. Er wordt keurig afgerekend voor één urineerbezoekje.
Als ik daarna nog even mee naar buiten loop staat ‘Freundin’
op het hoekje te wachten.
Ik vraag me af of deze plasmentaliteit van tegenwoordig te maken heeft met de zo veel besproken economische crisis. Of hebben we te maken met notoire krenterigheid? In beide gevallen
wil ik het volgende adviseren: aantrekken
die broekriem! Voor niets gaat de zon op.
En wanneer de zon opkomt, is het deze
zomer nog maar afwachten geblazen of
hij überhaupt gaat schijnen. Schrijnend
voor alle hardwerkende restaurateurs is
het sowieso.

door Mandy Schoorl

Tegeltje
“Oordelen betekent
dat je de wereld ziet zoals jij bent,
in plaats van zoals zij is."

De wind zingt. De regen danst. De zee zingt.
De zomer speelt de herfst. Zelfs de strandbedden kruipen
zachtjes tegen elkaar aan tijdens dit herfstachtige schouwspel.

(Wayne W. Dyer)
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Doen!

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin - Salsa

Aanvang nieuwe cursussen
vanaf donderdag 15 september
www.dansschoolrobdolderman.nl

Courant

IR DesIgn ZanDvooRt

Zandvoortse

Grote Krocht 41
Tel. 06 - 21 590 520
Zandvoort

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Krant niet
ontvangen?
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Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Zoon Tom over zijn vader Maus Gatsonides
Maus Gatsonides (1911-1998) was, zoals biograaf Toon Kort-

ooms het verwoordt, “avonturier, uitvinder, snelheidsduivel,
allround rallyrijder, vermaard coureur, autobouwer en levenskunstenaar.” Zijn oudste zoon Tom, geboren in november 1942, haalt herinneringen op aan zijn beroemde vader.

Vader Maus en zoon Tom

“Zoon Tom kreeg bronchitis. Op doktersadvies verhuisde de fa
milie naar Bentveld, op de rand van het Sperrgebiet. De huizen
aan de overkant waren leeg. De duinen lagen vol met landmij
nen.” (Uit: Leven als de bliksem – Toon Kortooms)
Tom Gatsonides: “Mijn eerste herinnering is dat we op de
Bentveldseweg woonden, dat was toen Sperrgebied, en dat mijn
vader daar auto’s onder het zand had ingegraven. Twee auto’s
met balken erover die onder de grond weggemoffeld waren om
te voorkomen dat ze werden ingenomen door de Duitsers. En
die mochten er na de oorlog dus weer onderuit. Dat zie ik nog
zo voor me. Ik was toen een jaar of vier.”

aflevering 3

Het flitsende leven van

Maus Gatsonides

toegestaan, maar van ‘spontane' hulp konden ze weinig zeggen.”
“In de jaren vijftig waren de zuinigheidswedstrijden waanzin
nig populair. Duizendpoot Maus was weer heer en meester in
deze tak van autosport. Zoon Tom was de spreekwoordelijke
appel die niet ver van de boom ter aarde stortte. Ook hij ging
zo zuinig mogelijk op pad. Om elke druppel benzine te sparen
haalden ze de gekste stuipen uit.” (Uit: Leven als de bliksem –
Toon Kortooms)
Tom: “We reden in een Citroën ID 19. Mijn vader gaf me een
rauw ei die ik met plakband op het gaspedaal moest bevesti
gen. En hij zei: “Rij jij maar met die auto en zorg dat het ei niet
breekt.” Zó voorzichtig moest je gas geven. En op de witte lijn
rijden, want die geeft minder rolweerstand dan het asfalt. We
reden op het binnencircuit van Le Mans. Na 24 uur wonnen we
met een borrelglaasje verschil. Vier keer achtereen hebben we
gewonnen, van 1966 tot en met 1969.”

Samen met de politie test Maus zijn snelheidsmeter

“Maus is de eenvoud en de eerlijkheid zelve. Een man die de
groten der aarde heeft ontmoet en onderscheidingen en rid
derschappen kreeg opgespeld. Een fijne aristocraat.” (Uit: Leven
als de bliksem – Toon Kortooms)

“Maus kon in 1953 vier weken lang twee keer per dag oefenen
op het beslissende 75-kilometercircuit van de Col de Braus. Zijn
10-jarige zoon Tom deed fanatiek mee. Hij zat met bagagerie
men vastgebonden op de gladde leren voor
bank en bediende de drie stopwatches die
“Hij was absoluut
Maus op een plankje had gemonteerd.” (Uit:
niet makkelijk!”
Leven als de bliksem – Toon Kortooms)
Tom: “Voorbereiding was het halve werk. In Roquebrun had
hij via kennissen een huis geregeld, daar woonden wij een
maand lang en dan ging hij elke dag die route verkennen. Als
10-jarig jongetje moest ik de tijden bijhouden, en die hield hij
dan in tabellen bij. Hij gaf met verfkwasten in bochten aan of
het een doorloper was
en zo. Ook ontdekte hij
dat de afdaling heel
zwaar was, en hij reed
in een Ford Zephyr met
heel kleine remmetjes.
Die werden te warm,
dus moest hij hulp in
schakelen voor extra
koeling. Toen heeft hij
lokale dorpelingen ge
regeld die er een em
mer water tegenaan
In 1952 won Maus de Rally
moesten gooien. Hulp
van Monte Carlo
van buitenaf was niet

Walk of Fame

Tom: “Ik heb nooit ergens anders gewerkt dan bij
mijn vader in de zaak. 35 jaar lang, samen met mijn
vrouw. Het is een echt familiebedrijf. We botsten
flink, vooral in de beginjaren. Mijn vader was lastig
voor zichzelf en lastig voor zijn personeel. Maar wat wil je, als
10-jarig jongetje liep hij met een geweer in de bush wilde zwij
nen te schieten, met zwarte assistenten. Dat mannetje heeft
altijd boven het normale geleefd. Het was een mannetjesputter,
die mensen om futiliteiten kon ontslaan. Hij was absoluut niet
makkelijk. Ook tegenover mijn drie jongens, zijn kleinkinderen.
Ze kwamen na school wel naar het bedrijf in Overveen, en dan
gaf mijn vader ze opdrachtjes. “Timo, kopieer jij dit even.” Nu
leken mijn zoons Timo en Jim nogal op elkaar in die tijd. Timo
was inmiddels weggegaan, en dan riep mijn vader een uur later
tegen Jim: “Hé Timo, heb je dat nou nog niet gedaan?! Ik wil dat
je dat nu doet!” Dat is dat feodale, hè. Nou, dan deed Jim dat
en dan zei hij later thuis tegen Timo: “Timo, je erfenis wordt
minder, want opa denkt dat je zijn opdrachten te laat uitvoert.”
Op latere leeftijd is hij wel milder geworden, plooibaarder, en
liever voor mijn moeder. Toen ging het financieel ook beter. Ze
hadden het goed samen. Ze woonden in de Saksenrode-flat in
Bentveld, en gingen vrij vaak uit eten. We hadden inmiddels 4
bedrijfspanden en 120 man personeel. In 1998 is hij overleden.
Hij is maar 14 dagen ziek geweest.”

Een eeuw geleden, op 14 februari 1911, werd Maurice
Gatsonides, roepnaam Maus, geboren in Gombong
op het eiland Java. Zijn vader werkte als diplomaat in
Nederlands-Indië. Toen Maus 14 was lieten zijn ouders
hem en zijn zusje Noor achter bij pleegouders in Den
Haag en gingen zelf terug naar Nederlands-Indië. Zijn
vader zag hij nooit meer terug, hij overleed in 1932.
Het begrip ‘snelheid’ loopt als een rode draad door zijn
leven. Het liefst wilde Maus piloot worden, bij de lucht
macht. Hij werd echter afgekeurd omdat hij een vinger
kootje miste, waarna hij zich definitief op auto’s stortte.
Met een substantiële erfenis van zijn grootouders begon
hij een eigen garagebedrijf, waar hij auto’s bouwde met
de merknaam Gatso. Daarnaast nam hij deel aan tal
loze rally’s en races. Dat laatste met aanmerkelijk meer
succes dan het eerste. Zijn autobedrijf ging in 1950 fail
liet, maar als rallyrijder won hij onder meer de Rally van
Monte Carlo, in 1952.
Door zijn passie voor snelle auto’s was Maus Gatsonides
kind aan huis op het circuit van Zandvoort, zelfs toen
er nog helemaal geen circuit was. Hij nam deel aan de
allereerste Grote Prijs van Zandvoort in 1939, die nog op
het oude stratencircuit gehouden werd. Hij stond in de
jaren ’40 mede aan de wieg van de ontwikkeling van het
huidige circuit en van de slipschool van Rob Slotemakers.
Hij reed zware rally’s als Luik-Rome-Luik, de 24 uur van Le
Mans en de Rally van Monte Carlo verschillende malen
succesvol uit. In totaal legde hij maar liefst tweeëneen
half miljoen wedstrijdkilometers af.
In 1958 begon Maus een bedrijfje in meetapparatuur,
waarin hij uiteindelijk marktleider werd. Hij is onder
meer de uitvinder en producent van de verguisde flit
spaal. Als die paal een paar decennia eerder had bestaan,
was er waarschijnlijk niemand zo vaak geflitst als Maus
Gatsonides zelf. Er zijn twee boeken over het turbulente
leven van de flamboyante levenskunstenaar versche
nen, “Rallyes en races: Gatsonides’ avonturen” van W.L.
Brugsma (onder het pseudoniem Willem Leonard)
en “Leven als de bliksem” van Toon Kortooms. Maus
Gatsonides woonde een belangrijk deel van zijn leven
in Bentveld, in de gemeente Zandvoort, ook in zijn laat
ste levensfase. Hij overleed in 1998 op 87-jarige leeftijd.
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Heden Verleden
‘Sloppieswandeling’ is niet nieuw
De sloppieswandeling die de Zandvoortse VVV ’s zomers organiseert om toeristen
het mooie van Zandvoort te laten zien, is niet nieuw. Al ver voor de eeuwwisseling
had de VVV al Zandvoortse gidsen die van de hoed en de rand van Zandvoort wisten.
Zo maakte Joan Kurpershoek, de redacteur van het Zandvoorts Nieuwsblad toentertijd, een wandeling langs de wetenswaardigheden van onze woonplaats met Gé

‘meester’ Loogman als gids. De wandeling ging onder andere langs De Gnoom, het
café dat in vroegere tijden geëxploiteerd werd door de huidige wethouder van Toerisme, Wilfred Tates. Hele generaties kenden die uitgaansgelegenheid aan het Kerkdwarspad. Hieronder vindt u het relaas dat Kurpershoek publiceerde in het Zandvoorts Nieuwsblad van 18 augustus 1988.

Dwerg Jane Paap en z'n tijdgenoten
Donderdagavond, gereed voor een historische rondwandeling door het dorp. Telefonisch bij
het VVV geïnformeerd of de wandeling wel doorgaat, om zo een onaangename verrassing
te vermijden. Bovendien wordt men verzocht zich van tevoren op te geven. Het gaat door.

stijl dak aan de ene kant en
een glooiend dak aan de an
dere kant.

Snoepwinkeltje

Gé Loogman (geheel rechts) vertelt over café De Gnoom van uitbater Wilfred Tates (tweede van rechts)

Rond 19.00 uur verzamelen,
waarna men om 19.15 uur
vertrekt, zo geeft men mij
door aan de andere kant van
de lijn. Met de gewoonte om
ergens 'niet al te vroeg' te ko
men, arriveert de redacteur om
19.10 uur. "De groep is net
weg", zegt het meisje achter
de balie. "Zij zijn nu waar
schijnlijk bij het raadhuis".
Rennend om nét niet dat ene
belangrijke te missen, wordt
de groep inderdaad voor het
raadhuis ingehaald, waar de
twaalf deelnemers net een en
ander te horen krijgen over dit
karakteristieke Zandvoortse
bouwwerk. Een historie waar
over deze krant vorig jaar nog
uitvoerig schreef, dus wat dat
betreft gelukkig niet teveel
gemist. Op gaat het naar het
Kerkplein, waar wij in de
Hervormde Kerk worden ont
20

vangen door koster Jaap Paap.
"Straattegels, mooi hè!", is
de eerste opmerking van een
Haarlemse bij het betreden
van de kerk. De gewassen
grinttegels op de vloer zijn
volgens haar makkelijk
schoon te houden. Jaap Paap
weet echter ieders aandacht
te vangen met een boeiende
uitleg over de pilaren, afkom
stig van de gestrande Alba, de
herenbank, het orgel en na
tuurlijk ambachtsheer Paulus
Loot, die op de historie van
deze kerk een duidelijk stem
pel heeft gedrukt. Om alles
nog eens rustig na te lezen
krijgen we een stencil mee.
Maar voor wij de kerk verla
ten, vertelt Jaap Paap toch ook
nog even het indrukwekkende
verhaal van Jane Paap, die in
de negentiende eeuw leefde.
Toen later het graf van deze

dwerg werd geopend, bleek
dat zijn stoffelijk overschot
was verwisseld voor dat van
een kinderlijkje. Hoe, wie en
wanneer bleef een misterie.
Aan de overkant in de Post
straat staan huizen met de bal
kons naar het noorden gekeerd.
De Amsterdammers die hier
een tweede huis bouwden, wil
den dat zo, legt Loogman uit,
om op hun balkon uit de zon
te kunnen zitten. De bouw van
de woningen was het gevolg
van de opkomst van Zandvoort
als badplaats, die zo ruw weg
rond het begin van deze eeuw
inzette. Na wat nadere details
over de bouw, lopen we door
over het 'Kerkpad' naar de er
achter gelegen Zuidbuurt, waar
nog typische Zandvoortse wo
ninkjes te zien zijn met onder
anderen als kenmerken, een

"De kinderen sliepen boven,
of beneden onder de bedstee",
weet Loogman, "de zoge
naamde ondergeschovenen".
Beeldend vertelt hij over het
gezinsleven in de tijden dat
er nog overwegend vis, bo
nen en erwten werd gege
ten. De wandeling gaat voort
langs de Bakkerstraat en het
Kerkdwarspad, en Loogman
vertelt verder, onder andere
over twee oude dames en hun
voormalige snoepwinkeltje, en
over een huisje dat op de rib
ben van een schip is gebouwd.
De eigenaars van deze alleraar
digste woning, Karin en Peter
Janssen, hebben het gebouwtje
in tien jaar tijd schitterend op
geknapt. Toevallig zitten zij net
met een drankje op het plaatsje
en tonen zich best bereid wat
vragen te beantwoorden. Ook
de stal is bij de woning getrok
ken. De paarden hebben
nu eenmaal plaatsgemaakt
voor een auto.
Voor café De Gnoom treffen
wij eigenaar Wilfred Tates en
even binnen kijken in dit kleine
zaakje kan dus niet uitblijven.
Het huisje is deels uit wrak
hout opgebouwd. Vroeger een
normale zaak in Zandvoort.
Tegenwoordig klinkt 'wrak
hout' niet meer, bedenk ik, en
zou je dat woord maar beter
vóór je kunnen houden. Het
lijkt een geschikte locatie voor
een foto, dus graag iedereen

even meewerken. Maar zodra
de fotograaf zijn toestel heft,
wordt de Gnoom vergeten en
staat het groepje toeristen te
poseren. Dat is ook niet de
bedoeling, wat men gelukkig
snel begrijpt.
Verder gaat de wandeling
door deze buurt. Via het
Schelpenplein en de Buure
weg, langs de scheiding van
oud en nieuw Zandvoort,
ontstaan door de sloopacti
viteiten in de tweede wereld
oorlog, belanden we op het
Dorpsplein, met rechts het
pand waarin vroeger 'Ons
huis' gevestigd was. 'Daar kon
je een broodje eten en een kop
chocola drinken' aldus onze
gids. En 'de jongens' konden
er 's winters dammen en scha
ken. Loogman vertelt over het
voormalige Gasthuis en het
naar Amsterdams voorbeeld
gebouwde Gasthuishofje waar
we nog even binnen gaan.

Oorijzers

streren meen ik het jaartal
1575 op te vangen. "De mo
dernere vrouwen gaan dan...",
verder hoor ik het niet want
de Muggenblazers gooien er
nog een schepje bovenop. Ik
sta verder weg dan de ande
ren, die het zo te zien wel
konden volgen. We vervolgen
onze weg en Loogman vertelt
over de oudste smederij van
Zandvoort en de typische
dorpsomroeper Jan Snijer,
die daarnaast nog zo'n tien
tal functies bekleedde. Hij
sliep alleen maar als ie tijd
had, zo zou hij ooit beweerd
hebben. In het Palace Hotel
worden we ontvangen door
de in klederdracht gestoken
Wurf-vertegenwoordigster
Kiek Bluys en hotelmana
ger Paul Spaan. De koffie
staat bruin. 'Tante Kiek' is
een echte Zandvoortse, zegt
Ge Loogman, waarna hij
haar uitnodigt om iets over
haar kleding te vertellen.
De gasten tonen veel inte
resse. Nadat onze gids nog
de huidige bouw- en toeris
tische ontwikkelingen bin
nen Zandvoort aangekaart
heeft, volgt een diapresen
tatie, al gaat deze meer over
Haarlem en omgeving dan
over Zandvoort. "Dat gaat
binnenkort veranderen", ver
telt Loogman mij. Er wordt
kennelijk gewerkt aan een
diaserie over Zandvoort. Als
de presentatie is afgelopen,
neemt hij afscheid van de
gasten, die hij nog een pret
tig verblijf toewenst.

Voor de deur van het Cultureel
Centrum is net de vismaaltijd
aan de gang, maar Wurfer Gansner wil tussendoor
best even wat vertellen over
Zandvoorts folklore, met
name de kleding. 'Oorijzers'
roept hij, deze aanwijzend
bij een van de Zandvoortse
klederdracht gestoken da
mes. Hij moet zijn stemge
luid danig verheffen van
wege de Haarlemse band De
Muggenblazers die op enkele
meters afstand staat te spelen.
Terwijl hij de spelden uit een
kapje haalt om iets te demon Joan Kurpershoek

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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Ingekomen vergunningenaanvragen
Kennisgeving ontwerp beschikking Groot Bentveld
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Voor het plaatsen van zonnepanelen op het achtererf
Locatie: Groot Bentveld 1-6 te Bentveld (aanvraagnummer:
2011-VV-014).
Type: integraal
Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van 19 augustus 2011 gedurende zes weken
ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De aanvraag, de
ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien
elke werkdag van 19 augustus 2011 tot/met 29 september 2011.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan
ons college en worden verzonden aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. In deze
periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht.
Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische
afspraak met K. Vereijken, telefoonnummer: 023-5740100 (tussen 9 uur en 11 uur).
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze
is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Kennisgeving ontwerp beschikking Zandvoortselaan
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Voor: het brandveilig gebruik van 14 appartementen
Locatie: Zandvoortselaan 189a t/m s te Zandvoort (aanvraagnummer 2011-VV-128)
Type: integraal
Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 augustus 2011 gedurende zes
weken ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn
in te zien elke werkdag van 19 augustus 2011 tot en met 29
september 2011.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht
aan ons college en worden verzonden aan het college van
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze
is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:

- Diverse adressen, kappen dode bomen en snoeien bomen,
ingekomen 04 augustus 2011, 2011-VV-137
- Haarlemmerstraat 29-29a, uitbreiden woning, ingekomen 10
augustus 2011, 2011-VV-140
- Burg.van Alphenstraat 59, aanbrengen buitengevel - isolatie
met stuclaag, ingekomen 11 augustus 2011, 2011-VV-141
- Secretaris Bosmanstraat 28, vergroten dakkapel, ingekomen
12 augustus 2011, 2011-VV-142

Bentveld:

- Westerduinweg 24, sloop woning, ingekomen 05 augustus
2011, 2011-VV-138
- Westerduinweg 50, kappen van een boom, ingekomen 09
augustus 2011, 2011-VV-139
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.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
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.

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

Verzonden bouwvergunningen

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.

Zandvoort:

Openingstijden begraafplaats

Verzonden besluiten

- Oranjestraat 3rd en 5 rd, veranderen van een raveling en het
verwijderen van een schoorsteen, verzonden 08 augustus
2011, 2010-173Rv

Verzonden omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Bentveld:

- Wikkelaan 14, gedeeltelijk slopen en aanpassen draagconstructie en aanpassen interne trappen en plaatsen schuifpui
van de woning, verzonden 08 augustus 2011, 2011-VV-106

Gehandicaptenparkeren

Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort besloten tot: De aanleg van een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Swaluëstraat ter hoogte van nr. 23.

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 09.00 en 11.00 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.

voetbal

autosport

Sterke start SV Zandvoort
De eerste drie wedstrijden van dit seizoen, die in de eerste
ronde om de Haarlems Dagblad Cup, zijn voor SV Zandvoort
niet slecht afgelopen. In de eerste uitwedstrijd, in Haarlem
tegen zondag 1e-klasser EDO, konden de mannen van trainer
Pieter Keur niet winnen. De laatste twee, beide op het eigen
terrein, werden met redelijk verschil gewonnen.

Aanvallende kopbal van Bas Lemmens

Vorige week woensdag was
het verschil tussen zondag 1eklasser EDO, die vorig seizoen
bijna naar de Hoofdklasse
promoveerde, en zaterdag
2e-klasser Zandvoort, toch wel
groot te noemen. De jonge se
lectie van Keur streed evenwel
voor wat het waard was maar
tegen de routine van EDO kon
het niet op. Onze plaatsgeno

ten kregen uiteindelijk met
4-0 klop. De zaterdag erna
werd uit een ander vaatje
getapt. In een miezerige re
gen, op een bijveld van het
Duintjesveld-complex, werd
zondag 3e-klasser Hillegom
regelrecht naar de slachtbank
geleid. Het duurde wel even
voordat onze plaatsgenoten
op stoom waren maar toen

gingen de doelpunten als zoe
te broodjes over de toonbank.
De teller stopte pas bij 7-0.
Afgelopen dinsdag kwam HBC
uit Heemstede op visite bij SV
Zandvoort. Al vrij snel werd
duidelijk dat Zandvoort de be
tere ploeg was. De gastheren
kwamen dan ook vrij snel op
voorsprong maar het duurde
tot ver in de tweede helft
voordat het verschil een beter
aangezicht kreeg. Hillegom
werd ten slotte op een 4-0
nederlaag getrakteerd.
Komende zaterdag speelt
SV Zandvoort in de eerste
ronde om de KNVB-beker in
Hillegom tegen Concordia
dat in de 2e klasse zondag
uitkomt. Deze wedstrijd op
het terrein aan de Van den
Endelaan begint om 17.00 uur.
Komende woensdag ontvangt
Zandvoort DSS (zondag 3e
klasse) uit Haarlem. Die wed
strijd begint om 19.30 uur.

strandschaken

tevreden terugkijken op een zeer succesvol Strandschaak-

toernooi dat een nieuw record aan deelnemers kende. 90
schakers waren naar Zandvoort gekomen om een gooi te
doen naar het kampioenschap in hun eigen groep. Uitein-

delijk werd, in de gastvrije ruimte van strandpaviljoen Meijer aan Zee, Peter Pijpers uit Nieuw Vennep de glorieuze
winnaar van de 16e editie van dit populaire toernooi.

Geconcentreerde schakers in Meijer aan zee

Dit jaar helaas geen zon en
gedurende de dag af en toe
een behoorlijke regenbui tij
dens het door John Atkinson,
Edward Geerts en Ruud
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Schiltmeijer georganiseerde
schaaktoernooi. Dat was ech
ter geen reden in de misschien
wat te donkere wedstrijdruim
te voor de deelnemers om er

Ook dit keer pakte de hoofdsponsor van de Masters, Red Bull,
uit met demonstraties die er niet om logen. Allereerst was
een NASCAR uit de Verenigde Staten overgevlogen die me-

nigeen versteld liet staan van de snelheid en de kracht van zo

een voertuig. En dan was er nog een schitterende vliegshow,
een race met oude F1-bolides en een kart competitie.

Stuntvliegers boven het circuit

Vooral de vliegshow, met
een viertal stuntvliegtuigen,
kreeg de handen van de circa
20.000 toeschouwers op el
kaar. De vliegtuigen zijn de
toestellen uit het meer dan
bekende wereldrond vliegpro
gramma van de Oostenrijkse
frisdrank fabrikant.

de fel begeerde F1-award ging
strijken. Uiteindelijk hebben
de 13-jarige Lorenzo Stolk en
18-jarige Pim Speelman de ti
tel van winnaar Red Bull Kart
Fight 2011 op hun naam mo
gen schrijven.

BOSS GP

Een ander hoogtepunt van het
Masters-weekend zijn de oude
formule 1-bolides die vervlo
gen tijden op het Zandvoortse
circuit weer deden herleven.
In de internationale auto
sportserie BOSS GP (Big Open
Single Seaters Grand Prix)
starten een twintigtal ‘oude’
Formule 1 auto’s die nog al
tijd een indrukwekkende
rondetijd kunnen neerzetten.
Zo stapte Jan Lammers weer
eens in een ‘echte’ Tyrell 026,
en konden de duizenden fans
coureurs als Jos Verstappen,
Martijn van Kalmthout en
Tom Coronel bezig zien in de
auto’s van vroeger. Niet dat ze
er oud uitzagen, het waren al
leen modellen die niet meer
‘up-to-date’ zijn. Zowel race 1,
op zaterdag, als race 2 op zon
dag werden gewonnen door
Coronel in een Benetton B197.

Red Bull Kart Fight

Record aantal deelnemers
De wedstrijdleiding van de Zandvoortse Schaakclub kan

Fantastisch bijprogramma
tijdens Masters weekend

niet vol tegen aan te gaan.
Onder de deelnemers maar
liefst 5 dames. Twee van de
dames, Marjolein Theunissen
uit Amsterdam en de jeugdige
Timardi Verhoeff uit Heiloo,
wisten zelfs hun groep met
grote overmacht te winnen.
Ook de jongste deelnemer,
de fanatieke 10-jarige Dennis
Westerduin wist zijn groep
te winnen. In de hoofdgroep
acteerden twee voormalige
toernooiwinnaars: Rob Duijn
en Tobias Kabos. Zij konden de
groep dit jaar niet naar hun
hand zetten. Peter Pijpers wist
namelijk ongeslagen de eer
ste groep te winnen. Slechts 2
deelnemers wisten de maxi
male score van 5 uit 5 te beha
len en geen enkele deelnemer
ging zonder een gewonnen
partij naar huis. Een uitermate
gezellig en spannend toernooi
waar ook weer mooie prijzen
te winnen waren.

Een 16-tal talenten had zich
geplaatst voor het finale
weekend van de Red Bull Kart
Fight competitie. Op een kort
circuit moesten zij in twee ca
tegorieën uitmaken wie met

Jan Lammers in een oude F1-bolide | Foto: Chris Schotanus

softbal
Softbalsters zetten zegereeks voort
De softbaldames van ZSC hebben de eerste wedstrijd na
de zomerstop met goed gevolg afgesloten. Onze plaatsge-

noten wonnen in Heemstede, in een wedstrijd die vooral
gekenmerkt werd door miezerige regen, met 0-9 van THB

en zetten daarmee de weg naar een mogelijk kampioenschap onverminderd voort.

Met name voor de pitchers is
dat miezerige weer altijd zeer
vervelend omdat de natte bal
len dan telkens wegglippen
bij het gooien. Plaatsgenote
Wilma Valkestijn echter had
alles op de juiste manier on
der controle en wist de goede
ballen te gooien. “In het begin
raakte we de pitcher van THB

niet zo goed maar op het eind
kwamen de dames goed los.
Vooral de zesde inning ging
het van het begin af aan
goed. Nieki Valkestijn begon
met een honkslag en Anke
Koning kwam daarna op het
honk. Vervolgens kwam Laura
Koning op het honk en sloeg
Martina Balk met een schit

terende 3-honkslag de mei
den binnen. Ook kwamen
daarna Wilma Valkestijn en
Sylvia Koper nog op het honk
maar die kwamen helaas niet
meer binnen maar we scoor
den wel 5 punten in deze
inning. Vooral verdedigend
speelden wij een erg sterke
wedstrijd”, herinnert coach
Wilma Balk zich die ook zeer
te spreken was over de arbiter
van dienst.
Werpcijfers Wilma Valkestijn:
2x3 slag, 2x4 wijd, ze kreeg 8
honkslagen tegen en haar
veld maakte niet een fout.
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zeilen

Rosenqvist wint Masters of Formula 3
Felix Rosenqvist heeft de Masters of Formula 3 2011 op zijn naam geschreven. De als vierde
gestartte Zweed bleek de lachende derde nadat de beide Spaanse rijders van het Italiaanse
Prema Powerteam, Roberto Merhi en Daniel Juncadella die beide van de eerste startrij mochten vertrekken, elkaar in de haren vlogen bij de start.

Masters 2011-winnaar Felix Rosenqvist | Foto’s: Chris Schotanus

Na afloop werd Merhi uit de
uitslag gehaald, omdat hij
zich misdroeg bij de start.
Het veld bestond uit zes
tien wagens afkomstig uit
de Formula 3 Euroseries en
het Brits Formule 3 kampi
oenschap. Rosenqvist eiste
de overwinning voor zich
op met de Duitser Marco
Wittmann en de Deen Kevin
Magnussen op de tweede
respectievelijk derde plaats.
De enige Nederlandse deel
nemer, Nigel Melker, kwam
als vierde over de finish.
Melker, die gedurende de race
een ongekend grote voor
sprong opbouwde na een
neutralisatie achter de pace
car, komt net als Rosenqvist
uit voor het Duitse Mücke
Team. Na afloop zei Melker:
“Als Rosenqvist kan winnen,
moet ik het ook kunnen.” Het
was voor de Nederlander
jammer dat zijn kwalificatie
op zaterdag niet echt uit de
verf kwam, anders was de
uitslag wellicht toch anders
geweest.

GT4

Duncan Huisman en
Ricardo van der Ende won
nen met de BMW M3 in
de hoofdrace van het HTC
Dutch GT4 Championship.
Van der Ende won de eer
ste spintrace op vrijdag en
Jeroen Bleekemolen won

met de Corvette de twee
de sprintrace op zaterdag.
In de hoofdrace ging het
voor Bleekemolen mis. Hij
miste het rempunt bij het
ingaan van de Tarzanbocht.
Daardoor schoot de Corvette
door en verloor daarbij en
kele onderdelen. Niet lang
daarna moest Bleekemolen
de pits op zoeken. Hij kon
wel verder maar reed een
kansloze wedstrijd. Het duo
Bastiaans en Lammers werd
later uit de uitslag geschrapt
in de hoofdrace omdat er
technisch iets niet in orde
was aan de Porsche.

de eerste race als tweede
en derde over de streep. In
de tweede wedstrijd waren
het Bart van Os en Jeffrey
Rademaker die Kiekens
vergezelden naar het po
dium door als tweede en
derde te eindigen. Het
veld van de Dutch Formula
Ford Championship kreeg
ditmaal versterking van
deelnemers uit de Britse
Formule Ford. De Brit Scot
Malvern won de eerste
twee races, beide malen
met de Fin Antti Buri op
de tweede plaats. De beste
Nederlanders waren Joey

Twee keer winst voor Jos Kiekens (Certainty team) in de Swift Cup

Overige races

Jos Kiekens was in de beide
wedstrijden in de Formido
Swift Cup de beste rijder
van het veld. Sven Snoeks
en Daan Stots kwamen in

van Splunteren in de eer
ste en Bas Schouten in de
tweede race. Beiden wisten
als derde te eindigen. In de
derde wedstrijd was het een
volledig Nederlands podium

met Van Splunteren als win
naar, Michel Florie als twee
de en Schouten op de derde
plaats.
Jeroen Dik won met een
Volkswagen Golf de eerste
race in de Toerwagen Diesel
Cup, gevolgd door het team
Nooren/Barten met een
BMW 123 Coupé en het team
Morien/De Groot, eveneens
met een Volkswagen Golf.
In de tweede race ging de
zege naar het team Barten/
Nooren, gevolgd door
Morien/De Groot en Dik.
Het Zandvoorts/Haarlemse
duo Ron Swart/Marcel van
Leen kende weinig plezier
aan het Masters weekend.
Vrijdag plofte de motor in de
lange race en zondag moest
van Leen al snel de BMW
aan de kant zetten.
Tom Coronel won in een
Benetton B197 Formule 1-bo
lide beide races in de BOSS
GP-serie. In de eerste race
werd Marijn van Kalmthout
tweede en de Brit Scott
Mansell derde. In de twee
de wedstrijd was de tweede
plaats voor Mansell, terwijl
Jan Lammers als derde het
podium completeerde.
De Spanjaard Carlos Sainz
jr., zoon van de tweevou
dig rally-wereldkampioen,
won beide wedstrijden
voor de Northern European
Cup Formula Renault 2.0.
In de eerste race eindigde
zijn Russische teamgenoot
Daniil Kvyat als tweede,
de Belg Stoffel Vandoorne
werd derde. Op zondag
waren het de Nederlander
Pieter Schothorst en de
Fransman Come Ledogar
die Sainz jr. naar het podium
mochten vergezellen. Voor
Zandvoorter Dennis van
de Laar was het een week
end om snel te vergeten.
Zaterdag spinde de jonge
Zandvoorter bij de start en
zondag reed hij een tijdje als
derde maar moest na een
uitstapje in het Scheivlak
de auto met een kapotte
achterwielophanging aan
de kant zetten.

Catamaran spektakel voor
de Zandvoortse kust
Het weekend van 20 en 21 augustus staat in het teken van

zeilspektakel langs de Zandvoortse kust: de 2-daagse van
Zandvoort staat weer voor de deur. Op de zaterdag orga-

niseert Watersportvereniging Zandvoort opnieuw een van

de grootste catamaranraces van Nederland: de jaarlijkse
NAM-REM race.

De wedstrijd is van oorsprong
ontstaan uit een lange af
standsrace van Zandvoort
via Noordwijk naar het REMeiland en terug. Na het verwij
deren van het REM-eiland is er
als alternatief de NAM 22-boei
voor Katwijk gekozen. De route
hier naartoe wordt ‘beboeid’
vanuit Katwijk. Afhankelijk van
de windrichting wordt er van
uit Zandvoort, via Noordwijk
en Katwijk naar de 5 kilome
ter uit de kust liggende NAM
22-boei, en weer terug naar
Zandvoort gevaren. Gemeten
langs een rechte lijn, bijna 50
kilometer. De 2-daagse van
Zandvoort is voor zowel de
Dart-18 als de Formule-18 een
officieel klasse-evenement.
Omdat het hier een wedstrijd
over lange afstand betreft,
waarbij de zeilers ook nog een

keer 5 kilometer uit de kust
varen, wordt er veel aandacht
besteed aan de veiligheid. De
race wordt daarom begeleid
door de verschillende stati
ons van de KNRM en de red
dingsbrigades van Katwijk,
Noordwijk, Bloemendaal en
Zandvoort. Vanaf het strand
wordt de te varen route door
de Noordwijkse en Katwijkse
catamaran-verenigingen be
waakt. Het startschot klinkt
om circa 12.00 uur ter hoogte
van Holland Casino Zandvoort.
Zondag 21 augustus zullen
er voor de Zandvoortse kust
kortebaan wedstrijden in
verschillende klassen worden
gevaren. Dan zal er gestart
worden rond 11.00 uur voor de
Watersportvereniging Zand
voort . Voor meer informatie
zie ook: www.wvzandvoort.nl.
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Actueel

7

Ladderwagen
blijft voor
onrust zorgen

Cultuur

Klassiek concert
bracht prachtige
operamelodieën

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Plus

Toon van Driel
gaat door
“tot de urn”

Conny Lodewijk stopt echt
Het is geen dropje meer na de dansles. Na 35 jaar neemt ze werkelijk afscheid, met een
koffer vol herinneringen. De kwekeling uit de dansschool, Rachel Manuputty, neemt

per 1 september de sleutel over van het begrip ‘Conny Lodewijk’. Na een warm welkom
spreek ik Conny tijdens een heerlijk gesprek bij haar thuis. Met enorm enthousiasme
vertelt zij over haar lust en haar leven: dansen. “Het is mijn leven geweest.”

Conny Lodewijk overhandigt de sleutel aan Rachel Manuputty

door Mandy Schoorl

We bevinden ons op de
10e etage in haar appartement aan de Passage. Ik
kijk mijn ogen uit over de
omgeving van Zandvoort.
Het uitzicht is waanzinnig

en weids. Genietend laat zij
weten ‘het uitzicht dat iedere ochtend anders is’, zo
mooi te vinden. Gemoedelijk
nemen we plaats aan tafel
en vol levenslust vervolgt zij
haar verhaal. Rachel en zij
werken al lange tijd samen.

De Mannetjes
Zoals ze het
vroeger zeiden:

Nu
15 % korting
op ALLE
zonnebrillen!!!
SEA OPTIEK,
zichtbaar beter!

‘Bent u al gewend
aen de aistaid?’

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Vorig jaar heeft Rachel haar
dansschool in Heemstede al
overgenomen. De tussenuitvoering die zij heeft gechoreografeerd was zo super
uitgevoerd, dat Conny de
toekomst rooskleurig tegemoet ziet en in Rachel een
vakbekwame, steengoede
opvolger van haarzelf ziet. Er
zal in haar leven altijd plaats
blijven voor het geven van
gastlessen, liefdadigheid,

Dansschool
Rob Dolderman

Zie onze advertentie
op pagina 6

(Nu echt!)

Sport
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meedenken en arrangeren
van optredens, maar zij
houdt werkelijk op met het
lesgeven binnen de dansschool.
Op de vraag of zij vroeger
een doel voor ogen heeft
gehad volgt een volmondig ja. Alexandra Radius is
altijd haar grote voorbeeld
geweest, daar keek ze tegenop en die adoreerde ze.
Als ze naar haar benen keek,
dan zei ze tegen zichzelf dat
ze ook zulke benen wilde.
Ze heeft keihard gewerkt
om dat te kunnen bewerkstelligen. En meer. "Conny
smile", zijn de onvergetelijk
legendarische woorden van
Alexandra die Conny het licht
hebben laten zien. Dat een
lach op het podium mocht
zei haar alles. Daardoor ebden de zenuwen weg en
kreeg ze vleugels.
Met elegantie, en de nog altijd aanwezige souplesse op
haar 65e, showt ze danspassen tussen de verhalen door
om sommige antwoorden
kracht bij te zetten. De oprechte liefde voor haar vak
maakt haar ineens emotioneel, waarvoor een traantje weggepinkt wordt. Zij
uit wat zij voelt, altijd voor
110% en dat raakt mensen.
Afscheid nemen op zo’n manier siert haar.
Er is vaak gezegd dat Conny
streng is, een uitspraak waar
zij het niet mee eens is.

Zeilwedstrijden
onder mooie
omstandigheden

Big Airbag Jumping
voor waaghalzen
Naast de bekende houten (strand)stoel van strandpaviljoen Skyline op het strand was zondag een gigantisch

luchtbed geplaatst waar jong en oud een zeer gewaagde
sprong konden maken. voor slechts € 5 kon men de hele
dag springen en dus lol hebben, waar vind je dat nog.

Voor wie het durft is het een waanzinnige kick

Eerst moest echter een
stellage van zo’n 10 meter
hoog beklommen worden
waarna een springmeester
zijn goedkeuring wel of niet
gaf om de reuzensprong uit
te voeren. Een geliefd object
op het strand waarvoor vele

vooral jeugdige deelnemers enthousiast in de rij
aansloten. Niet typisch een
spel of activiteit die je op
elk strand zult aantreffen.
Daarom was de belangstelling bij Skyline zondag ook
zeer groot.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
Ontwerpbestemmingsplan LDC ligt per
26 augustus ter inzage op het gemeentehuis,
bibliotheek en www.ruimtelijkeplannen.nl
Gemeente Zandvoort

vervolg op pagina 2
1

familieberichten

waterstanden

vervolg - pagina 1 - Conny Lodewijk stopt echt

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

Nel Keur ~ Keesman
weduwe van Arend Keur

7 mei 1916

~

Zandvoort

~ 19 augustus 2011

Je liefde, je kracht, je warmte en je lach…..
we zullen je missen, iedere dag.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Zusters, nichten en neven.

Correspondentieadres:
W.H. Jansen
A.J. van der Moolenstraat 58 Zwart
2041 NE Zandvoort

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

www.clubnautique.nl
Gehele jaar geopend!
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De Crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Veel te snel is van ons heengegaan:

Jan Hulscher
Dag Amigo, wij zullen je missen!
Marja, Cor, Jeanette, Nol, Mike, Katja, Patty, Pierre,
Menno, Tamara, Katy, Jos, Gerard, Joyce, Ken,
George, Ellen, Tim, Nel, Fred, Jordy, Manon,
Stephanie, Simon, Albertine, José Manuel, Debby,
Jan, Danny, Anouk, Monique, Rob, Suzanne en Timo.

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Ineke Smit
Uitvaartverzorging
A.L. Dyserinckstraat 31
2032 RA Haarlem
tel:
06 54661799
e-mail:
info@inekesmit.nl
website: www.inekesmit.nl
transparante prijzen

Liefdevol en betrokken

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Buiten het feit dat zij beschikt
over een ijzeren discipline,
een dosis humor en zelfs
een vleugje opvoedkunde,
verwachtte zij alleen doorzettingsvermogen. Als zij de
nodige hoeveelheid investeert, vindt ze
het ook reëel
om dat terug
te krijgen.
Vandaar haar
lijfspreuk: “Ik
kan helpen,
maar je moet
het zelf doen.”
Op de vraag
hoe het is
gekomen dat
ze het nu genoeg vindt,
antwoordt zij: “Het wordt
tijd dat de jongeren het overnemen, inclusief nieuwe en
vaak snellere dansvormen.” Ze
vindt het genoeg en wil zich in
andere interesses verdiepen
zoals lezen, figureren en het
verder ontwikkelen van haar
spiritualiteit, vooral op het
gebied van (krachtig) denken
en doen. Zoals affirmaties die

blijven hangen: Als je iets wilt,
kom je daar ook. Je moet niet
voor de helft gaan, altijd voor
heel. Zo is zij ook altijd gegaan.
Conny zal in de eerste week
van september afscheid nemen van haar
leerlingen in
Studio 118, die
vanaf dan onder de naam
Studio 118
Dependance
verder gaat
onder leiding
van Rachel.
Zonder poespas, gewoon
een gezellig
samenzijn,
met lekker
veel lol en bedoeld om echt
gedag te zeggen! Deze passievolle vrouw verdient tijd
voor zichzelf, en met haar lief
samen. Een pracht tijdperk
wordt afgesloten maar tegelijkertijd breekt een prachtig
nieuw tijdperk voor haar aan.
Ik eindig graag met haar eigen stimulerende woorden:
Go for it!

Spotlights
25 augustus 2006
Dat jij er nog bent, is het
mooiste cadeau dat deze
sombere zomer heeft kunnen
geven! Al 5 jaar strijd je vol
moed, optimisme en doorzettingsvermogen tegen die vreselijke ziekte kanker.
We blijven het leven vieren, door van ieder fijn
moment een feestje te bouwen. Voorzichtig kijk ik
alweer uit naar je verjaardag in oktober en wie weet
gaan we toch nog zwemmen met de dolfijnen?
I ❤ you
je dochter Mandy

Onze mams en oma is 80 jaar

Rie van Duivenboden
Haar spreekwoord was altijd:
“Oud en stijf en nog geen 80”.
Dat is nu dus:
“Oud en stijf want ik ben al 80”.

Gefeliciteerd en veel liefs,
A LT I J D
B I J
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D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Alie en Frans, Danny en Miranda,
Linda, Laura en Tijmen,
Nouska
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augustus
26 Meezingen - met smartlappen en levensliederen.
Café Koper, aanvang 21.00 uur

27 Solexrace - Haltestraat en Kleine Krocht.

Toon Hermansbeeld onthoofd
Vandalen hebben in de nacht van zondag op maandag op het Badhuisplein toegeslagen.
Op dit moment zijn daar artiesten bezig met het Nederlands Kampioenschap Zandsculpturen en beelden daar een aantal bekende (ex)Zandvoorters in zand uit. Maandagochtend

vroeg maakte de beeltenis van Toon Hermans kennis met schorem dat het hoofdstuk van
het beeld neerhaalde.

Aanvang 18.30 uur

27 Surf ’n Beach Filmfestival - The Spot,
aanvang 17.00 uur

28 Fast Car Festival - Circuit Park Zandvoort
28 Beatles of The Stones - Ruud Jansen gaat de confron	tatie met u aan. Wapen van Zandvoort, aanvang 16.00 uur

28 Muziekpaviljoen - De Teisterband, 13.30-16.00 uur
27+28 Slot Zomerexpositie
De expositie ‘Heilige Plaatsen’ in de Agathakerk is zaterdag
van 14.00 tot 17.00 uur en zondag tot 12.30 uur voor
het laatst te bezoeken.

Open dag workshops

Komende zaterdag geven drie Zandvoortse kunstenaars
een voorproefje van hun kunstzinnige cursus en/of workshops. Kunstliefhebbers die zich oriënteren zijn van harte
welkom bij de ateliers Akwaaba en ’t Zand.

De vorderingen op zondagmiddag…		
| Foto’s: Freek Veldwisch

De kunstenaars moesten hun
nieuwe werkdag beginnen
met herstelwerkzaamheden.
Deze laffe en zinloze vernielzucht vloeit voort uit het feit
dat er geen bewaking is gedurende nachten omdat de

… en het aangezicht op maandagochtend

gemeente dat te duur vindt.
“Wij hopen op sociale controle
maar dat heeft niet gewerkt.
Ook staan de beelden volop in
het licht en rijdt de politie wat
vaker langs. Het is uitermate
triest”, aldus de woordvoerder

van de gemeente. Mochten er
eventueel getuigen zijn dan
verzoeken wij die om zich te
melden bij de politie. Dat kan
natuurlijk ook anoniem via
Meld Misdaad Anoniem, tel:
0800-7000.

Theaterschool vestigt zich in Zandvoort
Voor het eerst in de geschiedenis zal Zandvoort binnenkort
een theaterschool rijker zijn. Vanaf 12 september kan iedereen vanaf 4 jaar op maandagmiddag en –avond les krijgen
Mona Meier-Adegeest | Foto: Rob Bossink

In het atelier Akwaaba, Schel
penplein 12, zijn Ellen Kuijl
(glasfusing) en Marijke van
Gool (mozaïek) aanwezig.
Zij kunnen u alles vertellen
over hun workshops. Een
paar straten verder in de
Vuurboetstraat 8 rd (straat

naast het KNRM-botenhuis)
toont Mona Meier in haar
atelier ’t Zand welke mogelijkheden er zijn voor een
schildercursus of workshops.
De ateliers zijn van 11.00 tot
15.00 uur geopend. Ga gezellig eens langs.

in de meeste elementaire zaken rondom het theater. De
bekende Zandvoortse acteur en theaterbeest Zakaria en
zijn collega Esther Spee gaan samen deze school, die Het
Nest zal gaan heten, vorm geven.

Op spinnensafari
Zondag 28 augustus organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie over spinnen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Van alle kriebelbeestjes hebben spinnen
waarschijnlijk wel de slechtste naam. Want wie laat graag
kruisspinnen over zijn handen lopen?
De meesten mensen krijgen
al de koude rillingen als ze er
alleen maar aan denken. Er is
veel te vertellen over spinnen
want wist u dat een spin wel
acht ogen heeft maar er weinig mee ziet? Bij deze excursie
wordt er niet gelopen maar

er is wel veel te zien. De excursie is echter niet geschikt
voor kinderen. Plaats van
vertrek is om 12.00 uur vanaf
ingang Zandvoortselaan van
de AWD. Deelname is gratis
wel is een toegangskaart
verplicht.

Zakaria

De lessen zijn onderverdeeld
naar leeftijd en worden gevuld met zaken die voor die
bepaalde leeftijd haalbaar
zijn. Zo zal de klas van 4 tot
en met 8 jaar aan de hand
van leuke kinderboeken,
spannende sprookjes en
heel veel fantasie hun eigen

verhalen gaan maken. Tevens
gaan ze toneelspelen, dansen, zingen maar vooral veel
plezier maken. En de groep
21+ leert de echte kneepjes
van het vak. Ze leren verschillende speltechnieken aan de
hand van bestaande scripts
maar ook door zelf stukjes te
maken. Daarnaast krijgen ze
door middel van groepszanglessen een goede basistechniek voor zingen en spreken
op het podium. Natuurlijk
zijn er ook voor de andere
leeftijdsgroepen bepaalde
invullingen. Alle lessen worden na 30 weken afgesloten
met een echte voorstelling.
De lessen worden gegeven
in het Louis Davids Carré.
Dit is extra gunstig voor de

kinderen die in het gebouw
op school zitten. Die kunnen
als de school uit gaat even
rustig iets eten en drinken en
dan kunnen ze meteen naar
Het Nest!
Zowel Zakaria als Esther
zijn afgestudeerd aan de
Amsterdamse Theater Aca
demie en hebben al een behoorlijke staat van dienst. Zo
heeft Zakaria bijvoorbeeld
een rol gehad in de soap
‘Onderweg naar morgen’,
geeft hij naast zijn uitvoerende bezigheden les in
verschillende acteerstijlen
en theater maken, en regisseert hij. Esther heeft met
haar solovoorstelling ‘Mens’
in de halve finale van het
Amsterdams Kleinkunst
Festival gestaan, geeft nu
zang- en dramales op verschillende jeugdtheaterscholen en maakt onder
andere afscheidsvoorstellingen met groepen 8 van
diverse basisscholen. Meer
informatie vindt u op www.
het-nest.nl.

column

Volgens mij

…. ben ik niet meer bij de
tijd. Dat is best lastig. Want
na 40 jaar trouwe dienst
is mijn horloge ter zielen.
Ik denk dat hij schoongemaakt moet worden. Maar
tja, daarvoor moet ik naar
Haarlem want net zoals een
fourniturenzaak missen we
in het dorp een horlogeriewinkel. Geen Lansdorp of
Waning die me kan helpen.
Eén van mijn voorouders
van moederskant had als
bijnaam ‘de Staande Klok’.
Als men hem vroeg “Arie,
hoe laat is het?” stond hij
stil, keek naar de zon en wist
precies de tijd. Helaas heb ik
deze genen niet. Trouwens,
het is tegenwoordig al een
klus om de zon te vinden.
Natuurlijk heb ik thuis verschillende klokken en buiten
slaat de Agatha kerkklok elk
heel en halfuur. De kleinkinderen worden gek van
het slaan van alle klokken.
“Wij hebben geen klokken
thuis. Is ook niet nodig want
mamma weet altijd hoe laat
het is!” Dat klopt, na een persoonlijk onderzoekje blijkt
dat de kinderen geen horloge hebben. “Mam, wij kijken
op de mobiel!” Kijk en dat is
mijn valkuil, die heb ik nooit
bij me! Dus kom ik nu te laat
of zoek me suf naar een klok.
Bij de bushalte staan klokjes
die de vertrektijd aangeven.
Wat een geldverspilling! Een
grote klok zou beter zijn geweest.
Zo’n mooie klok wilden de heren Kok van de Zandvoortse
Courant schenken bij het
eerste lustrum van de krant.
Ze dienden een ontwerp en
een verzoek in om de klok
te mogen plaatsen tussen het busstation en het
Raadhuisplein. Maar omdat
daar nog verbouwd gaat
worden, heeft de gemeente
het aanbod tijdelijk in de
ijsla geschoven. Pas bij de
nieuwbouw is de kans
groot dat het geschenk
geplaatst wordt. Tot zo
lang zal ik van geen tijd
noch uur weten.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

13 augustus - 19 augustus 2011
Geboren:

Kess Jaivy, zoon van: Kuiper, Marcus Wilhelmus en: ter Laak,
Wendela Antoinette.
Isabel Suzanne, dochter van: Riksman, Johan en: de Ridder,
Denise Angelina.

Naast onze à la carte kaart:
driegangen menu voor € 29,50
(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

Maandag 3 oktober 2011
Locatie Spaarnwoude
€ 60,- Incl. buffet en 3 drankjes
Inschrijven aan de bar

Ondertrouwd:

Leenart, Michel Patrick en: Boon, Marjolein.

Gehuwd:

Souisa, Estepanus en: van Petegem, Hendrika Maria Elisabeth.

Overleden:

Hendriksze, Johannes, oud 66 jaar.
ter Braak, Jan Willem Cornelis, oud 72 jaar.
Kerkman geb. Cazander, Louise Gerarda, oud 85 jaar.
Janssen geb. van Lingen, Catharina Cornelia Maria, oud 73 jaar.

kerkdiensten -

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort
023-5736680
www.restauranthugoos.nl

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. T. Hop uit Hillegom
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves en diaken J. Belt
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Mevr. T. Boddaert

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
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Wij zoeken per direct
Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook de seniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,-Do 17-09-09

		
Vr 18-09-09

Bel: 5712102

een leuke collega
voor de keuken
voor ontbijt en lunch
ervaring gewenst

Info/afspraak: Mike Aardewerk: 06-53344660

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
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

Buitenschoolse opvang De Boomhut
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.

Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
Brasserie
Harocamo
van groep 1 t/m
8 vanrestaurant
alle Zandvoortse
basisscholen.
Ook
tijdens
vakanties.
Kerkstraat 14 | 023-5712102
Voor vervoer wordt gezorgd.
www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

www.xl-zandvoort.nl

Woonruimte te huur
in centrum
1 of 2 personen, per direct,
woonkamer+open keuken,
slaapkamer, douche/toilet.

€ 900,- + 1 mnd. borg.
Tel. 06-53344660

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl
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Standpunt college over ladderwagen
kan onrust niet wegnemen

Met oog en oor
de badplaats door

Het was ongetwijfeld omgekeerd de bedoeling. Maar de onrust rond de Zandvoortse
ladderwagen is deze week verder toegenomen. Zeker na de reactie van B&W, waarin de

beslissing van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) om Zandvoort in 2015 zijn reddingsvoertuig af te nemen, wordt goedgepraat. Het college negeert daarbij, zo zijn de

eerste reacties, de motie van de voltallige raad, waarin duidelijk werd gesteld dat de lad-

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Foutparkeerster

derwagen moet blijven.
door Kees Rutgers

Cor Draijer van GBZ is ronduit verbijsterd en noemt de
reactie van B&W autoritair:
“Door te stellen dat mensen zelf voor hun veiligheid
moeten zorgen door een
tweede vluchtweg in hun
(portiek)flat aan te laten
leggen, maakt het college
zich belachelijk. Bovendien,
is de ladderwagen al afbetaald, door de Zandvoorters
(en een stukje rijksbijdrage).
Onze ladderwagen moet
nu naar Haarlem, waar ze
er zelf één tekort komen.”
Draijer gaat fel verder en
weet: “Het weghalen van
de ladderwagen is zelfs
wettelijk verboden. Het VRK
negeert hierbij de regeling
dat bij gebouwen met verminderde zelfredzamen,
zoals slechtzienden, doven,
bejaarden en kinderen, een
reddingswagen beschikbaar moet zijn die binnen
6 minuten moet kunnen
aanrijden. Dat is absoluut

onmogelijk als de wagen
uit Haarlem moet komen.
Het Nederlands Instituut
voor Fysieke Veiligheid heeft
een duidelijk advies over het
redden van verminderde
zelfredzamen uitgebracht.
En dat wil de VRK nu naast
zich neerleggen?” GBZ pikt
het antwoord van B&W niet
en gaat proberen een extra
raadsvergadering bij elkaar
te krijgen. Daartoe heeft
fractievoorzitter Michel
Demmers alle raadsleden
benaderd.
Ook Sociaal Zandvoort, dat
vragen had gesteld over
de ladderwagen-affaire,
vindt de reactie van het
college “tien keer niets”.
Fractievoorzitter Willem
Paap: “Wij als SZ nemen
ook geen genoegen met
het antwoord van B&W.
Wat de burgemeester zegt
over het aanpassen van de
portiekflats slaat nergens
op. Sommige gebouwen
zijn niet aan te passen.

Bovendien heb je een ladderwagen nodig bij gevallen dat iemand per brancard
moet worden gered, bijvoorbeeld vanaf vier hoog. Maar
dat is volgens de VRK geen
kerntaak voor de brandweer.”
Jerry Kramer, het actieve
VVD-raadslid dat al felle kritiek op het ladderwagen-besluit leverde op zijn weblog,
vraagt zich af of het college
denkt nog in de regententijd
te leven door sommige vragen ‘niet relevant of zinvol’
te vinden. “Ik vind het schandalig dat bewoners van
woningen zonder tweede
vluchtweg op kosten worden gejaagd onder het mom
van ‘zorgen voor eigen veiligheid’, terwijl de VRK er zelf
een financiële puinhoop van
heeft gemaakt.”
Het ziet er naar uit dat het
Zandvoortse college nog een
hete herfst tegemoet gaat,
wat betreft de ladderwagen.

politieberichten
Rijbewijs in beslag genomen
De politie kreeg maandagmorgen rond 03.45 uur een
melding van een aanrijding
in de Haltestraat tussen
twee auto’s. Een auto zou
tijdens het verlaten van de
parkeerplaats schade heb-

ben veroorzaakt. Een van de
bestuurders, een 40-jarige
Zandvoorter, ontkende dat
hij in de auto had gereden.
De politie verzocht de man
om niet meer in de auto te
stappen. Even later zagen de

agenten hem toch rijden in
de Haltestraat waarop hij is
aangehouden. Bij een blaastest blies hij een promillage
van 1,51. Zijn rijbewijs is ingevorderd.Tegen de verdachte is
proces-verbaal opgemaakt.

Agent ontwijkt klap van dronken vrouw
Zondagmiddag rond 16.15
uur zagen omstanders dat
een onder invloed verkerende vrouw in de Burge
meester Engelbertsstraat
probeerde weg te rijden in
haar auto. Gealarmeerde
agenten troffen de vrouw

in haar auto aan met een
bierflesje in haar hand. De
vrouw kreeg ruzie met haar
vriend en begon te schreeuwen. Daarnaast stond ze ook
op een plek waar zij niet met
haar auto mocht staan. Zij reageerde agressief en een van

de agenten kon nog maar net
een klap ontwijken. De 50-jarige vrouw uit Eindhoven is
aangehouden wegens openbare dronkenschap en meegenomen naar het bureau
waar zij is ingesloten om te
ontnuchteren.

Het is genoegzaam bekend dat Zandvoort in
bepaalde wijken een tekort aan parkeerplaatsen
heeft maar dat de situatie
zo slecht is dat auto’s het
‘hoger op’ moeten zoeken, wisten wij ook niet.
Een bestuurster had in de
A.J. v.d. Moolenstraat een
plekje gevonden om haar
auto te kunnen parkeren.
Waarschijnlijk heeft zij het
gaspedaal in een keer te
diep ingedrukt waardoor
de auto door de stoeprand
gelanceerd werd en op het
hek van de aangrenzende
tuin terecht kwam. De bestuurster kwam gelukkig
met de schrik vrij.

kraste. “Dit is heel erg
leuk! Ik doe altijd mee
voor de kleine prijsjes,
maar dit is heerlijk om
erbij te hebben”, aldus
de gelukkige winnaar,
die aangaf het bedrag
onder de familie te gaan
verdelen.

Likje verf en klaar

Geen Frisbee

Ken je die van die WKfrisbeeërs op het strand?
Nou, die kwamen niet!
Naar verluid vroegen de
freestylers een dermate
hoog bedrag om hun
kunsten te vertonen, dat
er niemand bereid was
om dat bedrag neer te leggen. Helaas was er afgelopen
weekend dus geen frisbee te
bekennen op het strand.

Bruinvis aangespoeld

€ 100.000 gekrast

Een 69-jarige plaatsgenoot heeft vorige week
€ 100.000 netto gewonnen in de Geldboom XL
krasloterij. De man kocht 5
loten bij Primera Zandvoort
en geloofde zijn ogen niet
toen hij thuis de loten open

laat. Het kadaver van het
beest is door specialisten
uit Pieterburen opgehaald.
Zij meldden dat het al nummer 73 in een korte tijd is
dat op de vaderlandse kust
aanspoelde.

Vorige week vrijdag is op
het strand ter hoogte van
de watertoren een bruinvis
aangespoeld. Voor het dier,
gefotografeerd door Sannie
Lillipaly, kwam de hulp te

ZANDVOORT SCHOON!?
doet boodschappen…..

Het zijn altijd dezelfde
mensen die zorgen dat
Zandvoort er op en top
uit ziet. Zo iemand is Hilly
Jansen. Zij was en is de drijvende kracht om de lelijke
muren van het voormalig Dolfirama aan
het Van Fenemaplein
een kunstzinnige uitstraling te geven. De
muren zijn in 2010 verfraaid met 60 panelen
gemaakt door enthousiaste Zandvoorters.
Maar onder invloed
van zoute zeelucht en wind
is de achtergrond toe aan
een likje verf. En natuurlijk
pakte Hilly de ladder om
ook deze klus in haar vrije
tijd te klaren!

Gemeente Zandvoort

Vorige week hadden we het over de bonnetjes van geldautomaten die over straat
zwerven. Een goed bericht: ze krijgen gezelschap! Kennelijk gelokt door de discussie
hierover komen nu ook de kassabonnen van de supermarkten in beeld.
“Wilt u de bon?” “Ja, doet u maar.” En binnen een halve minuut dwarrelen deze bonnen
alweer vrolijk over straat. En ook nu zijn we zo benieuwd naar het nut en de noodzaak
om dit te laten gebeuren.
Met ingang van volgende week gaat Zandvoort Schoon!? met de camera op zoek naar
inwoners die duidelijk bezig zijn met het schoonmaken, -vegen, -poetsen, -schrobben,
-harken van de openbare ruimte. Wie zo wordt gesnapt krijgt een leuke attentie!
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Krant niet ontvangen?
Rachel heel veel succes met

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

Alle ondernemers van
Zandvoort online!

STUDIO 118 depenDance.

Actie vanaf

donderdag 25 augustus
t/m zondag 28 augustus:
 Zonnekorn 800gr € 3,10
 Rozijnenbrood half € 2,25
 Koffie met gevulde koek € 2,95

Ouders
en leerlingen
hartelijk
dankondernemer in Zandvoort!
Word
ook
bekend
als
Je vindt ze op
voor die mooie dans jaren.
Jullie blijven met liefde
in mijn dans hart.

www.zandvoortinbedrijf.nl
Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...

Conny Lodewijk

Bloemen &
nog veel meer!!!

Stap ook eens binnen voor een
heerlijk kopje koffie met een lekker belegd broodje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

Zandvoort in Bedrijf.nl voor een ondernemend Zandvoort

20101027-1.indd 1

27-10-2010 9:08:11

n
a
D sen
Nu inschrijven bij:

Doen!

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin - Salsa

Aanvang nieuwe cursussen
vanaf donderdag 15 september
www.dansschoolrobdolderman.nl
Grote Krocht 41
Tel. 06 - 21 590 520
Zandvoort

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wekelijks de krant
lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
6

Zandvoortse Courant • nummer 34 • 25 augustus 2011

Open Zandvoorts
Kampioenschap Garnalenpellen
Zandvoort en garnalen, het is een logische combinatie.
Dus staat het tweede Open Zandvoorts Kampioenschap
Garnalenpellen weer voor de deur. Dit jaar wordt het, na
het grandioze succes van de eerste keer, groots opgepakt
door café Oomstee in nauwe samenwerking met strandpaviljoen Thalassa. In twee voorronden kunnen maximaal 32
pellers zich plaatsen voor de finale.

De organisatoren zijn al druk bezig met garnalen

Direct na het kampioenschap van vorig jaar werden
de koppen bij elkaar gestoken

om te komen tot een groter
evenement. Huig Molenaar
van strandpaviljoen Thalassa

meldde zich direct aan om
mee te doen met de organisatie en dat heeft geresulteerd
in de twee voorronden in zijn
strandpaviljoen. De finale zal,
net als vorig jaar, plaatsvinden in café Oomstee.
De twee voorronden worden gehouden op zaterdag
17 september en zaterdag 1
oktober vanaf 17.00 uur in
strandpaviljoen Thalassa. De
32 beste pellers plaatsen zich
voor de finale die gepland
staat op zaterdag 29 oktober. Aanmelden kan tot maximaal 5 dagen voor de beide
voorronden en wel bij paviljoen Thalassa, café Oomstee
of via vriendenvanoomstee@
hotmail.com.

In aanloop naar de Ondernemersavond
15 september - Beach Factory Center Parcs

“Gratis gebruik van pc in de lounge en Wifi
op de kamers is ook gastvrijheid”
Die stelling hanteren Martin en Patricia Faber

van het gelijknamige hotel aan de Kostverlorenstraat. Zij zijn van mening dat de gasten
zich in hun kraakheldere familiehotel thuis

moeten voelen en daar horen nu eenmaal
ook de moderne technieken bij.
Martins opa is in 1932 in
het pand zijn eigen hotel
begonnen en de aimabele
Zandvoorter is nu de derde
generatie die Zandvoortse
gasten wil verwennen, en
dat doet het echtpaar Faber
dan ook. “Je ziet aan alles dat
onze gasten het naar de zin
hebben, in ieder geval hier in
huis. Wel krijg ik regelmatig
opmerkingen over het entertainment dat hier in het
centrum van Zandvoort geboden wordt. Mijn gasten, die
voor circa 90% uit Duitsers
bestaan, zijn het anders gewend. Als ik nu mijn jongere
gasten neem, die willen graag

Martin Faber

om 21.00 uur naar de disco
maar die zijn in Zandvoort
pas om 23.00 uur open. Ook
de ouderen willen ander vermaak. Waarom zijn er geen
uitgaansgelegenheden waar
bijvoorbeeld iedere avond een
accordeonspeler optreed?”,
vraagt hij zich af.
De Fabers zijn de hele dag
met hun gasten bezig. Koffers
naar de kamers brengen,
uitleggen hoe men bijvoorbeeld op het strand komt
(“Rechts zum Strand, links
zum Friedhof”). “Maar wat
ons heel veel tijd kost is uit-

leggen hoe het parkeersysteem in Zandvoort werkt en
ze wijzen waar men mag parkeren”, gaat hij verder. Volgens
hem moet Zandvoort met dat
laatste ook gastvrijer worden
en borden plaatsen in meerdere talen. Martin, die zelf
kookt voor zijn gasten, is van
mening dat de Zandvoortse
toeristen lang niet allemaal
iedere dag frites en gebakken aardappelen willen eten.
“Daarom krijgen mijn gasten regelmatig ‘normale’ gekookte aardappelen en ook
dat vind ik gastvrijheid”, sluit
hij af.

St. Zandvoort
Promotie
Vereniging van Strandpachters te Zandvoort

Operamelodieën vullen
de Protestantse kerk
Slechts een kleine schare liefhebbers heeft zondagmiddag
kunnen genieten van een hoogwaardige zomerconcert

van Classic Concerts in de Protestantse kerk. Wereldster

Wiebke Göetjes (sopraan), tenor Reinout Eeckhout en bariton Hans Ritman brachten met verve een groot aantal
populaire aria’s uit diverse opera’s ten gehore, onder begeleiding van Gilbert den Broeder op de vleugel.

Duet uit Porgy and Bess

door Joop van Nes jr.

Een kleine honderd liefhebbers kozen voor dit sprankelende concert boven het
mooie weer en ze hebben
gelijk gekregen. Classic
Concerts was erin geslaagd
om een gedeelte van de vaderlandse top van de operavertolkers naar Zandvoort
te halen. De beide heren
zijn onder andere leerling
bij Göetjes die op haar
beurt nog steeds studeert
bij de grote Nederlandse
diva Christina Deutekom.
Göetjes, die zeer regelmatig
op de wereldbühnes staat,

heeft een schitterende
stem met veel volume, die
met gemak de hoogste noten haalt. Bariton Ritman
was de vrolijke noot in het
geheel. Zoals een goede
operazanger niet alleen
goed moet kunnen zingen,
moet hij ook toneel kunnen
spelen en dat was aan hem
wel toevertrouwd. Tijdens
zijn aria ‘Votre toast’ uit de
opera Carmen van Georges
Bizet, die door het publiek
met ritmisch handgeklap
werd begeleid, klom hij
zelfs op de banken om de
tekst meer kracht te geven. Ook tenor Eeckhout
liet zich niet onbetuigd.

Met een warme stem met
bijna net zoveel volume als
zijn leermeester, zong hij
met gemak de moeilijkste
aria’s, die met luid applaus
werden ontvangen.
Het tweede bedrijf van dit
prachtige concert bracht
de nodige vrolijke muziek.
Tijdens het Viljalied uit de
opera Die lustige Witwe
van Franz Léhar spoorde
Göetjes haar toehoorders
aan om vooral mee te
zingen en daar gaven ze
met plezier gehoor aan.
Hoogtepunt van dit sublieme concert was de aria
Summertime uit Porgy and
Bess van George Gershwin.
Göetjes liet daarin horen
waarom zij tot de wereldtop behoort. Ingetogen
en dan weer voluit, in een
woord briljant. Na ‘Bess,
you is my woman now’,
eveneens uit Porgy and
Bess, als afsluiter gaf een
dolenthousiast publiek een
staande ovatie en bleef om
‘encore’ roepen waar uiteindelijk gehoor aan werd
gegeven door een toegift
van Eeckhout. Een schitterend concert, mede door
het geweldige spel van Den
Broeder aan de vleugel, was
helaas ten einde.
Zondag 11 september is
het volgende concert van
Classic Concerts, met finalisten van het Prinses
Christina Concours. Ook dat
zal voor slechts € 5 ongetwijfeld genieten worden.

Voor vrouwen met een maatje meer
Quinty Fashion, de modespeciaalzaak die zich richt op

vrouwen met een maatje meer, komt naar Zandvoort! Op
donderdag 25 augustus opent Sacha van Duijn haar win-

kel in de Haltestraat 11, het pand waar jarenlang modezaak
Confetti was gevestigd.

Sacha begon vorig jaar oktober een winkel aan de
Herenweg in Heemstede met
modieuze kleding in de maten
42 t/m 60. “Ik heb daar een
behoorlijk klantenbestand

kunnen opbouwen”, zegt de
Zandvoortse. “Het is een uitdaging in mijn woonplaats te
beginnen, op een prachtige
plek in het centrum.” In het
afgelopen jaar kreeg Sacha

veel enthousiaste reacties. “Er
is veel vraag naar modieuze
kleding in grotere maten. Niet
alleen door volwassenen hoor,
zelfs meiden vanaf 16 jaar die
moeite hebben hippe, modieuze kleding te vinden, slagen bij mij.’’ Quinty Fashion
begint direct met een stunt:
in de eerste week, vanaf donderdag 25 augustus, is de hele
zomercollectie te koop met 50
procent korting!
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Aanbieding

voor vrijdag en zaterdag:
• Een overheerlijke slagroom tompouce
uit eigen bakkerij, afgemaakt met een beetje
fijne nougat van € 1,95 voor € 1,65
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven.

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................
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 schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*, reuma
tische voet*, schimmeldiagnostieken nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door
zorgverzekering)

ZANDKORRELS
.Uw auto kopen of verkopen
via een professional?
www.autoverkoper.nu
sluit de deal voor U !!!
Ook voor reparatie, APK,
onderhoud, schadeherstel
(gratis vervangende auto)
autoverzekering, haal
en brengservice!!,
taxatierapport (gratis)
Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex)
Zandvoort.
.........................................................

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
toilettrainer,
stoelzitje, badzitje,
pulman verbandschoenen,
sokken voor de diabetes
voet (perfeet socks),
HIPS (heupbescherming)
.........................................................

Fluffy's Nail-corner
Bel voor een
professionele en gezellige
nagelbehandeling met
Petra Koper. Inmiddels
al 17 jaar ervaring.
Tel: 06-14719355
.........................................................
Ervaren
hulp in de huishouding
heeft nog tijd over. Goede
referenties aanwezig.
Bel: 023-5736365
.........................................................
Garage te huur
nabij Trompstraat
€ 125,- per maand
06-53256274

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

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

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de
particuliere voorwaarden kunt u een
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Het Huis van Gebed
Zandvoort
organiseert samen met de
Levensstroom Ministries
van de evangelist Jan
Zijlstra uit Leiderdorp op
woensdag 2 november
een genezingsdienst.
Aanvang 19.30 uur in de
PKN kerk aan het Kerkplein.
Iederéén is welkom en
toegang is gratis (collecte).
Info: 06-44820123 en
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
Te koop:
Opel Corsa
1.4 automaat 1994.
Nette Auto.
Net gekeurd.
125.000 km gereden.
Tel: 06-54653988
of 06-19856821.
Prijs: € 1250,.........................................................

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

Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Per 1 september
te huur in het centrum
van Zandvoort: een
garage/werkplaats,
60m2. Voor diverse
doeleinden te gebruiken. Toilet, electra en
water aanwezig.
06-46027585
.........................................................

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

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

Te huur:
tot 1 april 2012
gemeubileerde flat
in centrum.
1 slaapkamer, badkamer
met douche en toilet.
€ 950 all-in (€ 500 borg).
Tel. 06-23349558

Koeriers gezocht
Goedkoopdrank.nl
Leeftijd v.a. 20 jaar
Info: 023-5738777
.........................................................
Cursus
Helend tekenen.
Start september,
max. 4 personen.
Locatie: Zandvoort.
Info: Thea Overstegen,
06-54906526.
Je bent welkom
eerst te komen kijken
.........................................................
Bridgeclub
Kostverloren
zoekt leden voor de
maandagmiddag
en woensdagavond.
Start 7 sept. 19.30
en 12 sept. 13.00.
Kosten 1x: 55,-, 2x: 95,-.
Meer info:
023-8881422/
06-55826686
.........................................................
Mieke’s
strijkservice.
Bel: 023-5282196
........................................................
Open dag 27 aug.
in Atelier Akwaaba,
Schelpenplein 12.
Nieuw cursusaanbod
voor het najaar:
Mozaïek en Glasfusing.
11.00-15.00 uur.
Info: 06-52543672
.........................................................
Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Pedicure Salon Henny
voor een goede
voetbehandeling.
Komt ook bij u thuis!
Van Speijkstraat 23,
tel. 5734944,
06-50203097
of 06-31931940
.........................................................
Valk Glasstudio
voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
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Zaterdag weer Solexrace

Dorpsgenoten

Komende zaterdag zal het centrum van Zandvoort weer
het strijdperk vormen voor een nieuwe editie van de indoor Erna Meijer

Carol Alblas-Vörös
Wat een gezellige en enthousiaste gesprekspartner heb je
aan deze in 1948 in Zandvoort geboren Carol! Haar meisjesnaam dankt zij aan haar Hongaarse vader, die begin
jaren ’20 met de zogenoemde 'kindertreinen' naar Nederland kwam om aan te sterken. Zeer bijzonder en toevallig
te noemen is het feit dat Carol's schoonmoeder eveneens
op deze wijze in ons land is komen wonen.
Haar vader kwam in 1926 definitief bij Haarlemse pleegouders terecht en is niet
meer teruggegaan
naar zijn geboorteland. Carol bezocht de
Wilhelminaschool en
daarna de huishoudschool in Haarlem.
"Op mijn 16e leerde
ik Hans Alblas kennen;
zijn vader had een boekbinderij aan de Busweg en
vanaf 1965 heb ik zo'n beetje
alles gedaan in dit familiebedrijf: van boekjes vergaren tot
de telefoon aannemen. Mijn
schoonvader schilderde graag
en ik ben toen begonnen om
papier hiervoor te verzorgen,
al snel gevolgd door verschillende soorten verf (acryl- en
aquarel), lijsten en passepartouts”, vertelt ze. Veel creatievelingen uit Zandvoort en
omgeving zullen Carol vooral
kennen van haar gedegen en
vakkundige adviezen op dit
gebied, wellicht ook doordat zij zelf schilderlessen bij
Anneke Polak is gaan nemen.
Het bedrijf wordt thans op
kleine schaal nog voortgezet
door haar zwager.
Naast haar bezigheden als
echtgenote, moeder van
dochters Yvonne en Monique
en oma van vier kleinkinderen
(Lois, Finn, Sverre en Audrey),
die allen in Zandvoort wonen,
speelt sport van jongs af aan
een belangrijke rol in haar leven. Tot 1975 was het voornamelijk handbal, maar daarna
werd het jarenlang hardlopen.
Carol liep regelmatig de halve
marathon, onder andere in

Carol Alblas-Vörös
Amsterdam, Rotterdam en
Parijs, evenals de Trosloop.
Dat hield wel in dat ze drie
keer per week ging trainen,
doch vijf jaar geleden kreeg
zij een hernia en moest zij helaas stoppen met hardlopen.
Carol: "Ik ging toen wandelen,
steeds verder en verder en
langer. Dus dat werd in 2009
meedoen aan de Vierdaagse in
Nijmegen. Omdat het leeftijdgebonden is mag je boven de
60 jaar maar dertig kilometer
lopen in plaats van de reguliere 40. Ook in 2010 en dit jaar
heb ik weer met veel plezier
meegedaan: geen blaren, geen
spierpijn!", zegt ze enthousiast. Het overnachten in de
omgeving van Nijmegen heeft
Carol geregeld via de Stichting
'Vrienden op de Fiets'. Bij deze
organisatie zijn ruim 3600
particuliere adressen bekend,
waar je kunt slapen en ontbijten voor de vriendenprijs van
€ 19 per nacht. Om hiervan
gebruik te maken moet je lid/
donateur worden.
Naast het wandelen heeft

Carol sinds 2008, toen zij
stopte met werken, nog een
andere hobby: golf! Dat zij dit
ook serieus beoefent blijkt wel
uit het volgende: op 22 juli, na
de intocht op de ‘Via Gladiola’
in Nijmegen, nam zij direct de
trein naar huis, want om 17.30
uur moest zij een matchplaywedstrijd in Zandvoort spelen!
De aanwezige dames toonden respect voor deze
doorzetter en vormden
met gladiolen terecht
een erehaag voor
haar. Haar handicap is inmiddels
door veel trainen
en spelen 19.9 en
vorig jaar was zij
ook de trotse winnares van het Fier Open.
Het golfvirus heeft niet
alleen Carol aangetast,
maar ook echtgenoot Hans,
haar dochters en schoonzoons,
zelfs haar kleinkinderen zijn
besmet geraakt. Kleindochter
Lois (9) heeft al haar GVB gehaald en kleinzoon Finn krijgt
les. Als het hier in de winter wat minder aangenaam
is om te spelen, vertrekken
Carol en Hans voor zes weken
naar Spanje of Portugal en
dan gaan vanzelfsprekend de
golfspullen mee.
Carol woont heerlijk in de
buurt van het Kostverloren
park. In tegenstelling tot wat
velen de afgelopen maanden
als een grote overlast hebben
ervaren: de herten in de tuin
vindt zij "één groot feest". Een
zeer nare ervaring was wel de
inbraak enige tijd geleden,
waarbij alles overhoop was
gehaald. "Ik heb werkelijk alles
in mijn huis schoongemaakt,
want de gedachte dat vreemden aan mijn spullen hebben
gezeten, kon ik niet verkroppen." Hopelijk blijft het bij deze
vervelende ervaring, want wij
gunnen Carol en haar familie
alle goeds en nog heel veel plezier bij hun hobby's.

middels beroemde Solexrace. Opnieuw zal een groot aantal van de van oorsprong Franse ‘brommertjes’ uit de jaren
’50 in allerlei hoedanigheden rondjes gaan rijden.

De Solexrace heeft vooral een ludiek karakter

De start van de Solexrace
wordt zo rond 18.30 uur
verwacht. De start en finish

zijn opnieuw midden in de
Haltestraat. De wedstrijd
bestaat uit twee ‘heats’ die

ieder 30 minuten duren.
De eerste die na de 30 minuten de finish passeert,
heeft gewonnen. Er zijn
trouwens ook mooie prijzen
te winnen voor degene die
zijn of haar Solex het meest
origineel weet te versieren.
De nadruk ligt beslist niet
op de snelheid, vooral het
ludieke aspect is belangrijk. Gezelligheid is waar
het allemaal om draait en
wat is er gezelliger dan dit
Solexspektakel bij te wonen? Mocht u willen meedoen maar zelf geen Solex
hebben, dan kunt u er een
huren! Hiervoor en voor overige informatie gaat u naar:
www.solexracezandvoort.nl.

Sporen uit het verleden
Visloper

door Nel Kerkman

Een bewoner uit de Mr. Troelstrastraat heeft in zijn huis een mooi glas-in-loodraampje.
Omdat het raam al aanwezig was bij aankoop van de woning vraagt hij zich nieuwsgierig af of een lezer meer zou kunnen vertellen of het raam.

Op het raam staat een visloper afgebeeld welke
met veel fantasie is geschilderd. De enige gelijkenis
met een Zandvoortse visloper is de mand (de bot)
op zijn rug, verder heeft het geen andere overeenkomst. Zo loopt de vrolijke visloper op schoenen; de
Zandvoortse vislopers liepen barrevoets. Ook zijn
kleding is niet uit Zandvoort afkomstig.
Meestal waren de vislopers vrouwen die van
Zandvoort naar Haarlem door het rulle duinzand
liepen om de vis te verkopen. Dat was best een zware klus want men moest ook nog eens
de Blinkert bij Kraantje Lek over.
Mogelijk herkent u het en weet u ook wie de maker van het raam is? We zijn benieuwd of
het spoor uit het verleden wordt opgelost. Uw reactie kunt u sturen naar sporen@zandvoortsecourant.nl.
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

Taizé-vieringen
Na een korte zomerpauze gaan de oecumenische Taizévieringen weer beginnen. De eerste dienst is op vrijdagavond 2 september in de Protestantse kerk aan het Kerkplein. De werkgroep heeft gekozen voor het thema ‘Heb je
naaste lief als jezelf’.
Het onderwerp is niet echt
gemakkelijk, zeker niet als
iemand die jou iets heeft

aangedaan een scheve
schaats rijdt en je komt in
de verleiding om een laster-

praatje rond te strooien. De
aanvang is om 19.30 uur, het
inzingen begint om 19.00
uur. Na afloop van de dienst
om 20.00 uur zijn de bezoekers welkom voor koffie en
thee. De liturgie met de liederen is te vinden op www.
taize-noord-holland.com op
de pagina Zandvoort.
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OPENIN
GS
ACTIE

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:
Peuters in Beweging vanaf 2 jaar.
Woensdag 9:30 - 10:30		 5 oktober - 14 december

Kinderworkshop Taarten versieren, vanaf 8 jaar.
Vrijdag 12:30 - 15:30

21 oktober (Herfstvakantie)

Donderdag 15:30 - 16:45 uur

8 september - 13 oktober

Creatief met foto’s op de computer, vanaf 9 jaar

1 SEPTE
MBER
2011

Bij éérs
te a
mooi C ankoop
ADEAU

actie is

geldig t/

m 3 sep

OP = OP

tember

2011

Volwassenen bewegen:
Struinen in de Duinen.
beleef de duinen terwijl we samen wandelen.

Woensdag 10:00 - 11:30

14 september - 12 oktober

Donderdag 20:00 - 22:00

29 september - 22 december

Dinsdag 20:00 - 21:30

13 september - 29 november

Zaterdag 10:15 - 12:15

22 oktober

Vrijdag 11:00 - 12:00

16 september - 16 december

Donderdag 14:30 -15:30

22 september - 15 december

Improvisatie toneel, Theatersport
YogActief

Meditatie-Yoga workshop
Hatha Yoga

Voor een maatje meer
Haltestraat 11 2042 LL Zandvoort
T 023 5296799

QUINTYFASHION.NL

Houding en Conditie op muziek 55 plus

Creatief:
Taarten versieren, een workshop
Zaterdag 12:30 - 15:30
Woensdag 19:00 - 22:00

8 oktober
12 oktober

Donderdag 10:00 - 12:00

27 oktober - 3 november

Dinsdag 20:00 - 22:00

4 oktober - 29 november

Tuincentrum

Kunstgeschiedenis, van impressionisme naar Van Gogh
Schilderen vanuit de kleurologie
Maak je dromen waar!

Een workshop met positieve gevolgen.

Maandag 9:30 - 15:00

14 november

Klussen met Fred in en om het huis,
speciaal voor senioren (ook vrouwen).

Vrijdag 13:30 - 15:00

23 september - 16 december.

of Bezoekers pas.

Dan kunt u als

Bezoeker op onze

Talen:
Engels
Donderdag13:00 - 14:30

22 september - 15 december

Woensdag 20:30 - 22:00

21 september - 14 december

Woensdag19:00 - 20:30

21 september - 14 december

Donderdag 10:30 - 12:00

22 september - 15 december

Spaans, Beginners

Heeft u geen Bewoners

'poet' vrij parkeren

Spaans III, een vervolg op Spaans II
Nederlands

Computer:
Maandag 20:00 - 22:00

24 oktober - 28 november

Woensdag 20:00 - 22:00

26 oktober - 30 november

Website bouwen en onderhouden
Donderdag 20:00 - 22:00

27 oktober - 1 december

We hebben OOK:
Yoga voor (ex) kankerpatiënten,
fibrogym voor mensen met Fibromyalgie

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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Richting september
stabieler weer
Noodweer is een beetje ‘hot’ in Nederland en te pas en te

onpas wordt een waarschuwing voor zwaar weer afge-

geven door de weerinstituten. Soms is deze terecht en in
andere gevallen minder noodzakelijk, zo zagen we ook het
afgelopen weekend.

Het Pukkelpopdrama van
vorige week in België maakte natuurlijk veel indruk en
het gevolg is niet zelden
dat de waarschuwingen
voor daaropvolgend zwaar
weer eerder en nadrukkelijker worden afgegeven.
Afgelopen zondag was
het een beetje loos alarm,
want het verwachte noodweer bleef eigenlijk uit in
Nederland.

ben overvloeid en dan zijn
maxima tot dik 20 graden
niet meer te realiseren.

Voor de wat langere termijn
oogt het niet slecht want
de invloed van hoge druk
neemt geleidelijk toe. Dit
houdt ook in dat het koelere weer van het aanstaande
weekend geprolongeerd
gaat worden. Voordeel van
dit wat gewijzigde luchtdrukpatroon is dat het eens
Na de zoveelste regenop- wat langer droog kan blijven.
brengsten van dinsdag Zondag merken we dit al.
was het woensdag droger
in Zandvoort. Lang duurde Voor begin september ziet
dat niet want op donderdag het er best goed uit met een
en vrijdag komen nieuwe hogedrukgebied op de juiswaterdragers richting onze te stek voor mooi weer. Zicht
badplaats. Tot en met het op een periode met grandieinde van de week blijven oos nazomerweer is er nog
we in het overgangsge- steeds niet. Waarschijnlijk
bied bivakkeren tussen de bekomen we geen formizeer warme lucht boven dabele nazomermaand dit
Duitsland en de koele bo- jaar met drie weken aanven Engeland en deels onze een droog en zonnig weer.
omgeving.
Het Amerikaanse NCEP, dat
ook verwachtingen maakt
Het is een beetje stuivertje voor de lange termijn, gaat
wisselen tussen de koelte uit van een te koele maand
en de warmte zoals we ook september. Op 30 septemafgelopen dagen steeds za- ber zullen we het definitief
gen. Periodiek komt het tot weten.
regen of buien, vooral dus
op donderdag en vrijdag en Meer weerinfo via de weermogelijk ook nog op zater- primeurlijn (0900-1234554)
dag. De koele lucht zal ons
in het weekend geheel heb- weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

22

19

18

18

Min

14

16

12

12

Zon

40%

35%

65%

70%

Neerslag

70%

90%

60%

20%

zzo. 3-4

zzw. 3-4

zw. 3-4

wzw. 4

Autobedrijf Zandvoort

Office 2007 voor ZZPers

Digitale Fotobewerking

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Weer
Temperatuur

Wind
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Toon van Driel bereikt dagelijks miljoenen lezers
Sinds kort ben ik aan de Walk of Fame-serie rechts op
deze pagina begonnen, en ik vroeg me af: wie ontbreken
er nog? Johnny Kraaijkamp jr. natuurlijk, maar dat er in de
eerste fase alleen voor zijn vader is gekozen begrijp ik nog.
Maar waarom striptekenaar Toon van Driel, die met zijn
strips dagelijks miljoenen lezers bereikt, niet meteen een
tegel heeft gekregen is mij een raadsel. Ter genoegdoening
dacht ik: ik ga hem interviewen.

aan mijn werk dat ik het zonde vind om op vakantie te gaan.
Soms wordt het me te gortig, maar ja, dan zeggen ze tegen me:
Toon, we kunnen geen gaten in de krant hebben. Dan werk ik
op vakantie gewoon door. Er is internet, dus het maakt niet uit
of ik nou in Zandvoort zit of in New York. Ik ben eens 21/2 week
weggeweest op een cruise naar Nieuw-Zeeland, en toen moest
ik een voorraadje aanleggen. Maar dat is me slecht bevallen,
want dat betekende in drie weken 110 strips maken, naast m’n
vaste dagelijkse productie. Toen ben ik bijna over het hek van
mijn balkon geklommen. Daarbij: toen ik terugkwam zat ik niet
meer in de rails. Dan ga je naar je handen kijken en dan denk je:
Jezus, hoe komt daar wat uit? En nu denk ik niet. Ik doe.”

Rotzooi

Toon van Driel op het balkon van zijn appartement

“De stripcultuur is aan het verdwijnen. De kranten staan onder
druk en experimenteren niet meer met nieuwe namen. En ik
neem zóveel plekken in dat ik er wel voor zorg dat ze er niet in
komen natuurlijk. Ik maak Knudde nu 38 jaar en het voelt alsof
ik gisteren begonnen ben. Ik vind wel dat áls ik terugkijk dat
ik rotzooi heb gemaakt. Ik kan mijn oude werk niet meer zien.
Word ik beroerd van.”

Hij ontvangt me in zijn woning in de ronde flat aan de Boulevard Kunstenaar
Paulus Loot. “Je hoopt natuurlijk dat ik net zo leuk ben als m’n “Vanaf september gaan mijn vrouw en ik een jaar op Mallorca
strips, maar dat valt tegen. Ik denk dat je met 10 minuten klaar wonen. Dat wil zeggen: drie weken daar, één week hier. Er is
bent hier,” opent hij het gesprek met zijn kenmerkende beschei- daar internet, en ik kan daar dingen doen waar ik hier niet aan
denheid. Ik vertel hem dat ik vind dat hij en Johnny Kraaijkamp toekom. Ik wil het gaan zoeken in mijn kunst. Ik wil collecties
maken. Hier word ik geleefd, en daar zit ik in
de eerstvolgende tegels moeten krijgen op
‘the middle of nowhere’. Ik neem veel schilderde Walk of Fame. Wat Kraaijkamp betreft is “Ik heb een
hij dat volkomen met me eens. “Het verschil
chronische behoefte spullen mee, laat een baard groeien en voor je
het weet ben ik kunstenaar. Ik wil in 2013, als
tussen Johnny en mij is dat hij een publieksaan
erkenning”
Knudde 40 jaar bestaat, enorm uitpakken met
speler is en ik werk in stilte. De merken FC
Knudde, Stamgasten en Familie Weltevree doen het voor mij. tentoonstellingen en zo, misschien alle stadions af. Ik ga het
Ik hoef geen rooie neus op te zetten van: met mij kan je lachen, merk Toon veel meer uitbaten.”
want met mij kan je helemaal niet lachen.” Dat valt deze middag
trouwens erg mee, en die 10 minuten werden ruim anderhalf Tot de urn
Hoe lang ga je door? “Tot de urn. Of totdat mensen zeggen: ‘Ik
uur.
kan er niet om lachen.’ Als ze bij de kranten zeggen: ‘Toon, het is
niet grappig meer, is er wat aan de hand, kom eens praten.’ En als
Veelpleger
Toon van Driel tekent dagelijks zeven strips. Hij staat zes dagen ik dan aankom op een driewieler met een lolly in m’n mond, dan
per week in het AD, de Telegraaf en de Metro en op Nu.nl. “Ik heb is mijn tijd wel gekomen. Maar in principe ga ik door totdat ik
een megabereik. Ik vermoed dat ik verreweg de meest publice- iedereen overleefd heb, want ik heb een waanzinnig leuk beroep.
rende cartoonist en columnist ben. Als ik erover nadenk, breekt En door de sociale media heb ik veel meer contact met mijn
het zweet me uit. Dus denk ik er nooit over na. Ik ga gewoon lezers, en dan vallen de woorden ‘briljant’ en ‘geniaal’ regelmadoor. Ik ben zo’n veelpleger door een chronische behoefte aan tig. Al zal de helft waar zijn: ik heb voor het eerst een publiek!”
erkenning, een zoektocht
naar applaus. Mensen vragen of ik gek geworden
ben, en dat klopt wel. In
mijn drang om te overtuigen vergeet ik altijd wat ik
allemaal al heb gedaan. Ik
ben alleen maar met morgen bezig.”

Vakantie

Het woord vakantie lijkt in
zijn vocabulaire niet voor te
komen. “Ik ben zo verslaafd

Over 14 dagen:

Toon van Driel’s ongezouten mening over Zandvoort: ‘De architecten van het LDC moeten aan de schandpaal in het dorp, zodat
we ze wekenlang met rot fruit kunnen bekogelen.’

Walk of Fame
aflevering 4

Henri van Alphen:

crisis- en oorlogsburgemeester

Als burgemeester van Alphen burgemeester van Alphen
was geweest, had hij een tegel op de Walk of Fame van Alphen gekregen. Maar burgemeester van Alphen was geen
burgemeester van Alphen, hij heette burgemeester van Alphen en hij was burgemeester van Zandvoort. Dat was hij
maar liefst 23 jaar lang, van 1925 tot 1948.
Hij was een ouderwetse burgervader met een grote liefde
voor ons dorp, maar hij was ook streng, aristocratisch en
moeilijk benaderbaar. Toen hij afscheid nam, zei hij: “Ik heb
nooit naar populariteit gestreefd omdat ik wist dat populaire
burgemeesters meestal slappe burgemeesters zijn.” Kijk, dat
is waar we anno 2011 behoefte aan hebben: aan gezag! Als
een ambtenaar onder Van Alphen twee minuten te laat op
zijn werk kwam, kreeg hij ongenadig op zijn falie!
Henri van Alphen werd op 28 december 1881 in Arnhem geboren. Voordat hij naar Zandvoort kwam, was hij zeven jaar
burgemeester van Westzaan. Hij was gek op de zee, en tot
diep in het najaar nam hij dagelijks een duik in het zeewater. Van Alphen nam tal van initiatieven, ondanks het feit
dat het crisistijd was in de jaren ’30. Zo was hij onder meer
verantwoordelijk voor de houten strandtenten zoals we die
nu nog kennen. In 1938 vatte hij het plan op om een autoracecircuit te ontwikkelen om zo Zandvoort internationaal
op de kaart te zetten. Dit idee had hij opgedaan in Franse
badplaatsen als Deauville en La Baulle, waar al autoraces
gehouden werden. Maar een circuit was duur, dus de eerste
Prijs van Zandvoort werd op straat verreden, op 3 juni 1939
(met onder andere Maus Gatsonides als deelnemer, zoals u
vorige week op deze pagina zag).
In de oorlog zette Van Alphen zijn plannen voor een permanent circuit gewoon door. De Duitse bezetter stond
geen nieuwbouw toe, maar Van Alphen zei dat hij een
“Paradestrasse” wilde aanleggen, om na de oorlog de Duitse
overwinning te vieren. Ze trapten erin, en de aanleg begon.
In 1942 werd Van Alphen vervangen door een NSB’er, maar
direct na de bevrijding kwam hij terug en leidde de wederopbouw van het grotendeels gesloopte dorp. In 1948, vlak na
zijn pensioen, zag hij zijn droom alsnog uitkomen: onder zijn
opvolger burgemeester Van Fenema werd het permanente
circuit afgebouwd en geopend.
Na zijn pensioen ging Henri van Alphen in Bergen wonen. Toen zijn vrouw stierf, nam hij zijn intrek in de
Bodaanstichting in Bentveld, waar hij zijn laatste levensjaren
doorbracht. Hij overleed op 10 juni 1966 op 84-jarige leeftijd.
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week
Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand augustus voor Pashouders:

Botermalse Kogelbiefstukken
3 stuks € 6,-

Heerlijk romige roombrie
van het huis,
vers van het mes
100 gram voor maar € 0,99

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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
Remy Draaijer - 06-54323689
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie regenkleding
binnen hebben?

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

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

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

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand augustus:
Vitrage en gordijnen deze maand: 10% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

www.medina-woninginrichting.nl

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

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

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

ZandvoortPas houders 10% korting

PERSONAL TRAINER Remy Draaijer

1e maand 10% korting
Ook groepslessen
Nieuw: ‘Just Bounce’ en
‘Bootcamp Zandvoort´

www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Niet alleen strijkvrije
Ledûb herenshirts maar
nu ook voor dames!

Walk of Fame

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

De lekkerste gekookte Zeeuwse mosselen eet je bij:

Voor pashouders:
gratis glas huiswijn
bij de Zeeuwse- mosselen-gerechten!
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

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

Gemeentelijke publicatie week 34 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 33 en
de verdere in week 33 door het college genomen besluiten
zijn in week 34 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “LOUIS DAVIDSCARRÉ”

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
het ontwerpbestemmingsplan “Louis Davidscarré” met ingang
van 26 augustus 2011 ter visie ligt

Gebied

Het ontwerpbestemmingsplan Louis Davidscarré betreft het
gebied gelegen tussen de Koningstraat (gedeeltelijk), Schoolplein, Louis Davidsstraat, de Grote Krocht (gedeeltelijk), C.
Slegerstraat en de Prinsesseweg en heeft betrekking op de
nog te realiseren gebouwen in het project.
Het bestemmingsplan heeft derhalve geen betrekking op de
inmiddels gerealiseerde parkeergarage met daarboven de
maatschappelijke voorzieningen en woningen.

Aanleiding

In het op 14 september 2009 vastgestelde bestemmingsplan
“Zandvoort-Centrum” is rekening gehouden met de herontwikkeling van het zogenaamde Louis Davidscarré.
De eerste fase is inmiddels gerealiseerd.
Bij de nadere uitwerking van de overige plannen is gebleken,
dat om technische of architectonische redenen de bouwhoogten op een aantal bouwplekken aangepast dienen te
worden. Voorts is een aantal bouwhoogten in het vastgestelde
bestemmingsplan niet in overeenstemming met het aan de
ontwikkelaar vergunde bouwplan.
Zo wordt de bouwhoogte van het bouwblok op de Hannie
Schaftlocatie op een aantal locaties verhoogd. Ook dient de
bouwhoogte voor o.a. de winkelruimte van Albert Heijn om
technische redenen te worden verhoogd en is gekozen voor
een andere kapvorm. Voorts zijn er afwijkingsregelingen opgenomen voor het toestaan van een andere afwijkende kapvorm voor de bebouwing aan de Louis Davidsstraat en het
zogenaamde “Zwarte Veld”.
Gelet op de afwijkende bouw- en goothoogten in vergelijking
met vigerende bestemmingsplan “Zandvoort-Centrum” dient
er een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld, waarin
o.a. voormelde afwijkingen zijn opgenomen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit toelichting,
ruimtelijke verbeelding en planregels, ligt vanaf voormelde
datum (26 augustus 2011) gedurende 6 weken ter inzage:
- Gedurende de openingstijden bij de centrale balie in het
raadhuis, Swaluestraat 2 te Zandvoort;
- Gedurende de openingtijden bij de openbare bibliotheek
in het Louis Davidscarré te Zandvoort;
- op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het IMRO IDN van het ontwerpbestemmingsplan is:
NL.IMRO.0473.BpLDC-ON01

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder zijn
of haar zienswijze omtrent dit bestemmingsplan schriftelijk
dan wel mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen
dienen kenbaar gemaakt te worden bij de gemeenteraad
(Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor mondelinge reacties kan
een telefonische afspraak worden gemaakt met de heer J.A.
Sandbergen of de heer E.J. Kok van de afdeling Ontwikkeling
en Beheer, telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer: 023 - 5740 100.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

- Hogeweg 69zw + 71zw, kappen van drie bomen, ingekomen
12 augustus 2011, 2011-VV-143
- Haarlemmerstraat 45, plaatsen van een berging, ingekomen
16 augustus 2011, 2011-VV-144
- Jacob van Heemskerckstraat 67, veranderen van de woning
(inpandig), ingekomen 19 augustus 2011, 2011-VV-145
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
Verzonden omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

- Jacob van Heemskerckstraat 55, gedeeltelijke sloop van het
bouwwerk en het verbreden van een bestaande sparing, verzonden 16 augustus 2011, 2011-VV-109.
- Zandvoortselaan 14, vergroten van een tuinhuis, , verzonden
18 augustus 2011, 2011-VV-135.
- Van Lennepweg 37, verwijderen van asbesthoudend materiaal,
verzonden 17 augustus 2011, 2011-VV-131

Buiten behandeling gestelde aanvragen om omgevingsvergunning

(Reguliere omgevingsvergunning):
- Swaluëstraat 41, uitbreiden van de woning, verzonden 16
augustus 2011, 2011-VV-102.

Geweigerde omgevingsvergunning

(Reguliere omgevingsvergunning):
- Emmaweg 27, gedeeltelijk vervangen van een verrijdbare
overkapping t.b.v. een zwemvijver, verzonden 19 augustus 2011,
2011-VV-103.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
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.

Verkeersbesluit parkeerplaats brandweer

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:
- In het Kromboomsveld een parkeerplaats aan te wijzen voor
voertuigen van de Brandweer Zandvoort;
- Met toepassing van artikel 16 lid 2 van het Bestemmingsplan
“Stationsomgeving” het medegebruik van de opstelplaats voor
het rioolpompstation in Kromboomsveld voor auto’s gerelateerd aan de brandweer toestaan;
- Over te gaan tot plaatsing van het bord E08j van het RVV
1990 in het Kromboomsveld.

Verkeersbesluit bebording en verkeerstekens Solexrace
Zandvoort

Om de Solexrace op zaterdag 27 augustus 2011 een parcours
aan te bieden is het gewenst om de Swaluëstraat, Kleine
Krocht, Haltestraat en Achterweg af te sluiten voor verkeer.
De burgemeester heeft hiervoor een vergunning met kenmerk
2011/08/000591 verleend.
Voor dit evenement moeten parkeervakken vrij worden gehouden van geparkeerde auto’s. Vergunninghouders voor de eerder
genoemde straten kunnen daarom vanaf vrijdag 26 augustus
om 20.00 uur tot zondag 28 augustus om 10.00 uur op het De
Favaugeplein parkeren.
Op grond van deze overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om:
1. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model
C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:
- op de Achterweg, nabij de Swaluëstraat;
- op de Haltestraat, nabij de Zeestraat;
- op de Diaconiehuisstraat, nabij de Nieuwstraat;
- op de Koningstraat, nabij de Oosterstraat;
- op de Kanaalweg, nabij de Oosterstraat;
- op de Wilemstraat, nabij Schoolplein;
- op de Schoolstraat, nabij Schoolplein;
- op het Raadhuisplein, nabij de Louis Davidsstraat;
- op het Raadhuisplein, nabij het Kerkplein;

>>> zie volgende pagina
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-

op het Gasthuisplein, nabij de Swaluëstraat;
op de Rozenobelstraat, nabij de Swaluëstraat;
op de Pakveldstraat, nabij de Swaluëstraat;
op de Prinsenhofstraat, nabij de Swaluëstraat;

2. op maandag 22 augustus 2011 de borden E1 van bijlage 1
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
met onderbord “zaterdag a.s.” te plaatsen op de locatie van de
parkeervakken binnen het gebied van Solexrace 2011.
Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2011/08/000863 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden
bij de balies in de ontvangsthal.

Bezwaar

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van
een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

Centraal telefoonnummer

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

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.

Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit
een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij maken u erop
attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift
kan indienen.

Openingstijden Centrale Balie

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te
bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving
van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gron-

Openingstijden begraafplaats

Bestel nu de
ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s)
...................................................................
Betreft:
Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . .
Woonadres+huisnr.

...................................................................
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening)

....................................................................
Deze pas is geldig tot en met 31 december 2011. Uw op naam gestelde
ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. Uw aanvraag/verlenging geeft recht op een eenmalige plaatsing
van een zandkorrel (mini-advertentie).
Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten envelop, voeg het bedrag (contant)
toe en geef deze af bij: - Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk uw naam en adres.
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den van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om

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.
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Collegelid spreken?

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

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 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.

Koppen bij elkaar, Burendag komt er weer aan
Op de vierde zaterdag in september, dit jaar valt die op de

24e, is het voor de zesde keer op rij nationale Burendag.
In 2006 begon koffiebrander Douwe Egberts een initiatief

om buren en/of buurtbewoners nader tot elkaar te brengen. Sinds 2008 is ook het Oranje Fonds bij de organisatie
betrokken.

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar
ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Douwe
Egberts en het Oranje Fonds
ondersteunen u daar graag
in. Waar Douwe Egberts inspireert tot het komen met goede ideeën, maakt het Oranje
Fonds deze goede ideeën
mogelijk met een vergoeding.
Het Oranje Fonds biedt mensen met goede buurtplannen
een financiële bijdrage om
de plannen op Burendag uit
te voeren.

Koppen bij elkaar

Het thema van dit jaar is ‘koppen bij elkaar’. Dus: Koppen bij
elkaar en verzin samen een

goed idee voor Burendag. Op
de website www.burendag.
nl kan iedereen goede ideeën
indienen en zich door andere
goede ideeën laten inspireren.
U kunt ook een bijdrage aanvragen van maximaal € 500
voor uw Burendagactiviteit!

Gemeentelijke subsidie

Het is natuurlijk prettig om
in aanmerking te komen
voor een bijdrage van het
Oranjefonds, maar wist u
dat er in Zandvoort een subsidieregeling is voor buurtfeesten die tot doel hebben
de saamhorigheid in een
buurt of woonwijk te verbeteren? De doelstelling van
het subsidiebudget is om

de organisatie van wijk- en
buurtfeesten financieel te
ondersteunen omdat deze
feesten worden beschouwd
als een middel waarmee de
sociale samenhang in de wijken versterkt kan worden. Een
goede buur is immers altijd
beter dan een verre vriend.
Het versterken van sociale
cohesie in de wijk en buurt is
een gerichte doelstelling van
het gemeentelijk beleid dat

uit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning voortkomt.
Om voor de subsidie in aanmerking te komen is er via de
gemeentelijke website een
formulier te downloaden dat
u ingevuld weer in moet leveren. De hoogte van de subsidie
is afhankelijk van het aantal
personen dat aan het buurtof wijkfeest deel gaat nemen, met een maximum van
€ 1.000 per buurt/wijk.

honkbal

softbal

Honkballers beginnen met nederlaag
De honkballers van ZSC zijn de tweede helft van de competitie begonnen met een 6-11 thuisnederlaag tegen RCH uit

Heemstede. Een van de oorzaken was de afwezigheid van
een groot aantal spelers waardoor manager Han van Soest

zelfs terug moest grijpen naar de veteranen Gijs Molanus en
Peter Douma.

Pitch van Guus Berkhout

Toch begonnen de ZSC’ers
sterk aan de wedstrijd en
ging Zandvoort na de eerste inning zelfs met 2-1 aan
de leiding. Door honkslagen

van Danny van Soest, Djim
Douma en een 3-honkslag
van Jeroen van Soest, scoorde Zandvoort twee keer. Die
voorsprong werd in de twee-

de inning zelfs uitgebreid tot
5-3 door onder andere een
schitterende 2-honkslag
van pitcher Guus Berkhout.
Maar daarna was het voor
Zandvoort over en uit. Een
dramatische eerste helft
van de derde inning zorgde
voor maar liefst 8 punten op
het conto van de gasten. Niet
alleen erbarmelijk veldwerk
zorgde daarvoor, ook de slagploeg van RCH liet zich gelden en raakte de ballen van
Berkhout met groot gemak.
Werpscijfers Guus Berkhout:
3x3 slag, 5x4 wijd, hij kreeg
7 honkslagen tegen en
zijn veld maakte 8 fouten.
Slagcijfers: Djim Douma 3 uit
4 (.750) en Guus Berkhout,
Jeroen van Soest, en Sven v.d.
Koekelt ieder 2 uit 3 (.667).
Komende zondag speelt ZSC
om 10.00 uur in Haarlem tegen Onze Gezellen 4.
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Softbalsters op ramkoers
naar kampioenschap

Het kan voor de softbalsters van ZSC bijna niet meer mis
gaan. Vorige week woensdag hebben zij weer een gewonnen

wedstrijd aan de lange reeks toe kunnen voegen. Deze keer
was Olympia Haarlem in Zandvoort het slachtoffer. Het kampioenschap ligt nu binnen handbereik.

Pitch van Sylvia Koper

De dames van coach Willy Balk
slaan er dit jaar flink op los.
Grote uitslagen zijn dan ook
niet van de lucht. Woensdag
wonnen onze plaatsgenoten
met 12-8 van de Haarlemse

dames. Vooral de 2e inning
sloeg ZSC er op los, daarin
werden maar liefst 6 punten
gescoord. De hele slaglijst
passeerde in die inning de
revue. De Zandvoortse ver-

dediging was dermate sterk
dat Olympia pas in de vierde
inning tot scoren kwam.
Werpcijfers Sylvia Koper: 2x3
slag, 1x4 wijd. Ze kreeg 13
honkslagen tegen en haar
veld maakte 2 fouten. Beste
slagvrouwen: Wilma Valke
stijn en Sandra Castien ieder
2 uit 4 (.500). “Sylvia Koper
stond zeer goed te gooien.
Olympia heeft een aardige
slagploeg maar ze kregen
de ballen van haar toch niet
goed weg. Onze komende
wedstrijd, op 31 augustus
thuis tegen de nummer laatst
op de ranglijst RCH Pinguïns
uit Heemstede, zal onze kampioenswedstrijd zijn”, zei een
blije en tevreden coach Willy
Balk na afloop. Gaat u ze dus
aanmoedigen. Die wedstrijd
op Duintjesveld begint om
19.30 uur.

zeilen
Tweedaagse van Zandvoort gewonnen door oud-wereldkampioenen
Het zeilevenement de Tweedaagse van Zandvoort, met op de eerste dag een langeafstands race en op de tweede dag een aantal korte wedstrijden voor catamarans, is dit jaar
gewonnen door de oud-wereldkampioenen Coen de Koning en Thijs Visser. Mooi weer en
een prima wind maakten dit jaar vooral de langeafstandswedstrijd, de NAM-REM race, tot
een waar zeilspektakel.

De start van het Rondje NAM

Een mooie windkracht 4 tot
5 zorgde voor goed zeilweer
toen de vloot van bijna 70
boten zaterdagmiddag
even na 12.00 uur voor Hol
land Casino Zandvoort werd
weggeschoten voor een race
over circa 50 kilometer in
rechte lijn. Omdat de wind
uit zzw-richtingen kwam
moesten de schippers tegen de wind naar de boei

voor Katwijk varen om die te
ronden. Van daaruit ging het
5 kilometer pal van de kust
af naar de NAM-22 boei die
de plaats van het gesloopte
REM-eiland markeert. Na die
gerond te hebben was het
recht toe, recht aan naar de
finish in Zandvoort. Een race
die nog geen 2,5 uur duurde en die voor de veiligheid
begeleid werd door de bo-

ten van de KNRM-stations
Zandvoort en Noordwijk
en de reddingsbrigades van
Zandvoort, Bloemendaal,
Noordwijk en Katwijk.

NAM-REM

De snelste tijd in de NAMREM race van dit jaar werd
gevaren door Peter Vink en
Gerhard van Geest. Zij kwamen in een tijd van 2 uur 29

minuten en 26 seconden
als eerste over de finishlijn.
Hiermee werden zij ook meteen eerste in het totaal klassement in de klasse ‘boten
met een TR tot en met 105’.
Tweede werden Eelco Boers
en Tjidde Boers, eveneens
op een Nacra Carbon 20.
Op de derde plaats finishte
Coen de Koning en Thijs
Visser, op een Fornule-18.
In de Klasse ‘boten met een
TR groter dan 105’ ging de

eerste plaats naar Alfred
de Jong. Tweede werden
onze plaatsgenoten Louis
en Sander Schuurman. De
derde plaats was voor Henk
en Hugo de Boon.
Zandvoorter Gerard Loos
met zijn vaste bemanningslid Pieter Ruitenburg,
regerend Europees kampioen, finishten uiteindelijk
met hun Formula 18 op een
verdienstelijke 4e plaats in

hun eigen klasse en 6e in
het totaalklassement van
dit zeilfestijn.

De equipe van Gerard Loos

adverteerders
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen

Club Nautique
Dansschool Rob Dolderman
Dorsman Assurantiën
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Harocamo
Hugoos
Ineke Smit
Uitvaartverzorging
La Bonbonnière

Laurel & Hardy
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Pluspunt
Quinty Fashion
Sea Optiek
Studio 118 Dance
Uitvaartcentrum
Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
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Solexrace:
wel fris maar
geen regen!

Cultuur

11

Rondje langs
Zandvoortse
kroegen

Rita Reys opent
nieuwe serie
Jazz in De Krocht

Zandsculptuur Toon Hermans is de mooiste
Zandkunstenaar Mariëlle Heerkens is afgelopen donderdag op het Badhuisplein de nieuwe Nederlandse Kampioen

Zandsculpturen geworden. Haar beeld van Toon Hermans werd door de jury, bestaande uit voorzitter Gert Toonen, Gillis Kok en Udo Geisler gekozen boven de andere vier beelden.

tuur van de uitgebeelde (oud)
Zandvoorters te plaatsen.

De vijf kunstenaars met geheel rechts winnares Mariëlle Heerkens

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

De Mannetjes
Gehoord in
het dorp:

Burgemeester Niek Meijer
opende het zandsculpturen
festival dat tevens gold als
het NK. Vijf kunstenaars wa
ren door de Zandacademie
uitgenodigd om aan dit
kampioenschap deel te ne
men. Het thema waar de
kunstenaars mee aan de slag
konden was de Zandvoortse
Walk of Fame. De arties
ten kozen voor beeltenis
sen van keizerin Sissi, Toon
Hermans, Alain Clark, Johnny
Kraaijkamp sr. en Kees Ver

kade. Winnares Heerkens
kreeg een door glaskunste
naar Ellen Kuijl vervaardigd
glasobject, nadat Dichter bij
zee Ada Mol een gedicht over
de Zandsculpturen had voor
gedragen.
Na de bekendmaking van
de winnares werden de ou
ders van Alain Clark, de zoon
van Johnny Kraaijkamp en
de toneelmeester van Toon
Hermans uitgenodigd om
hun handafdruk bij het sculp

Minder positief was de be
schadiging van de beelden
van Toon Hermans en keize
rin Sissi, die door vandalen ’s
nachts beschadigd werden.
De organisatie zag zich ge
noodzaakt om hekken om
de sculpturen te plaatsen en
camera’s en extra verlichting
op te hangen.

Zie verder op pagina 8
PS3 Little Big Planet 2

O.a. DVD Tron Legacy

PS3 Gran Turismo 5

per stuk

UITVERKOOP PRIJS

UITVERKOOP VAN CD, DVD EN GAMES BIJ MEDIAMARKT CRUQUIUS!
CRUQUIUS • 2142 EV • Cruquiusplein 10
Tel. 023 - 543 88 00 • www.mediamarkt.nl

Sport

Voetballers
presteren onder
de maat

Bestemmingsplan
LDC moet gewijzigd
Het opnieuw ter inzage gelegde, gewijzigde bestem-

mingsplan voor de tweede fase van het Louis Davids

Carré (LDC), valt slecht bij zeer veel Zandvoorters. Velen zijn van mening dat de ontwikkelaar de gemeente

voor zijn karretje spant om er financieel beter uit te
komen. Er was al veel onvrede over het reeds gebouwde en men is bang dat er nu weer een kolossale en le-

lijke bouw zal ontstaan. Ook politiek gezien is het een
heet hangijzer.

Plattegrond van LDC fase 2

Het bestemmingsplan LDC is
op een paar details veranderd
en dus moet het opnieuw
ter inzage worden gelegd.
De hoogte voor de nieuwe
Albert Heijn zou om techni
sche redenen verhoogd moe
ten worden en de gevels van
een aantal panden zouden
aangepast zijn, waardoor er
een nieuw bestemmings

plan noodzakelijk is gewor
den. Belanghebbenden die
bezwaar maken zouden nu
zomaar weer tot aan de Raad
van Staten kunnen gaan om
hun gelijk te krijgen. Dat
proces kan maanden zoniet
jaren duren.

Vervolg op pagina 3

Ronde tafel van 6 september:
“Kaders voor het afvalbeleidsplan 2012-2016”
Lees verder op pagina 21

per stuk
UITVERKOOP PRIJS

‘Pa-Niek is
ladder-zat’

Het is de bedoeling dat de
beelden nog tot half no
vember te bewonderen zijn.
Het Nederlands Kampioen
schap Zandsculpturen is als
evenement zeer goed ont
vangen bij de Zandvoorters.
De voorzitter van de organi
serende Zandacademie gaf
ook aan graag volgend jaar
terug te komen en dan zelfs
met meer deelnemers. Het
lijkt er dus op dat Zandvoort
het zandsculpturenfestival
als nieuw evenement op de
jaarkalender kan plaatsen.

Harry Potter Deathly Hallows

A.s. zondag
open van 12
tot 17uur
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Gemeente Zandvoort

www.mediamarkt.nl

Abonneer u nu op de mediamail!

1

familieberichten
Het is tijd, ik moet nu gaan
ik zal geen afscheid nemen.
Kijk naar me uit in de regenbogen
hoog in de lucht.
Als de zon weer opkomt
en de hele wereld nieuw is.
Kijk dan naar me uit en hou van me
zoals ik van jullie gehouden heb.
Plotseling is van ons heengegaan mijn man,
onze lieve vader en pépé

Bernard Charles Henri Limat
Ben
Lausanne, 1 augustus 1946

in memoriam

waterstanden

In liefdevolle herinnering
1-9-2005

1-9-2011

Hans Heiërman
Lieve Hans, 6 jaar geleden ben je me ontvallen;
de tijd gaat snel, maar elke dag denk ik aan je
en het gemis en verdriet blijven!
Ik blijf van je houden!
Gonda

Haarlem, 23 augustus 2011

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

www.clubnautique.nl
Gehele jaar geopend!
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Jennie
Paola en Dennis
Carlijn, Josefien en Feline
Bibi en Jan Willem
Joshua en David
Sandrine en Marco
Mike, Dani en Charlotte
Correspondentieadres:
Koninginneweg 6
2042 NL Zandvoort

1
2
3
4
5
6
7
8

Hoog

Laag

Hoog

Laag

Hoog

00.55

01. 45
02.30
03.04
03.54
04.54
0 5. 5 5
07.46
0 9.1 5

06.15
06.57
07.45
08.36
09.35
10.56
12.25
13. 46

16.26
14. 43
1 5. 3 6
16.25
1 7. 2 0
18.15
19.55
21.25

18. 42
19.2 2
20.07
20.55
22.06
23.36
-

w

a

t

e

r

De plechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in de goede gedachten
ter herinnering.

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard
is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn
lieve man, onze trotse vader en fantastische opa

Cornelis Hendriks
Cees
Haarlem, 16 juni 1939

Amsterdam, 23 augustus 2011
Bep
Monique en Mark
Joep
Richard en Monique
Wessel, Matthijs

Van Leeuwenhoekstraat 1
2041 VB Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 10
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Koppen bij elkaar
Om de burendag in Zandvoort te bevorderen doet OOK
Zandvoort mee met de intentie om elkaar in de wijk te ontmoeten en beter te leren kennen. Neem 24 september uw
bloempot/bloembak mee naar Pluspunt met als doel om
de buurt op te fleuren.
Onder leiding van kunste
naar en grafisch ontwerp
ster Cis Deyl worden de
potten en bakken versierd.
Maar eerst gaat zij met een
groep de wijk in op zoek
naar natuurlijke materialen
die gebruikt kunnen wor
den. Deze activiteit vindt
plaats op 24 september van
10.00 tot 12.30 uur in OOK

Zandvoort, Flemingstraat 55.
Aanmelden kan tot uiterlijk
19 september bij Pluspunt,
tel. 5740330. Er zijn geen
kosten aan verbonden, het
kost u alleen wat tijd om uw
buren te leren kennen en
de buurt op te fleuren. De
buurtbewoners krijgen kof
fie en wat lekkers aangebo
den door het Steunpunt.

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
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Cucaracha's

september
3 Iron Man Contest - Strand: Skyline, aanvang 12.00 uur
4 zandstructuren bekijken - Zand afkomstig van
diverse stranden onder de microscoop.
Juttersmu-ZEE-um, 12.30 - 16.00 uur

4 Jazz in Zandvoort - Met Rita Reijs, Theater De Krocht,
aanvang 14.30 uur

4 Muziekpaviljoen - Tropical Music Stars Brass
(samba, tumba en merengue), 13.00 – 16.00 uur

4 Wijzonol Trophy - Circuit Park Zandvoort
7 Poppentheater - Zandvoorts Museum, 13.30 - 15.00 uur
10&11 Open monumentendag
11 Muziekpaviljoen - The Dixieland Crackerjacks
( jazz uit de jaren 20 en 30), 13.00 – 16.30 uur

11&12 State of Art GP Classic - Circuit Park Zandvoort
11 Classic concerts - Laureaten Prinses Christina Concours,
Protestantse Kerk

Zomerreces is voorbij
voor politiek Zandvoort
Komende dinsdag komt de Zandvoortse politiek weer bij-

een voor een nieuw politiek jaar. Het lange zomerreces is
dan ten einde maar heeft toch een aantal spraakmakende
onderwerpen binnen de Zandvoortse gemeenschap opge-

leverd. Zo is daar uiteraard het gedoe van de VRK rondom
de Zandvoortse ladderwagen maar ook het tervisielegging
van het aangepaste bestemmingsplan LDC.
Dinsdag zal als eerste de
raad geïnformeerd worden
voor de gang van zaken
rondom de ladderwagen van
de Zandvoortse brandweer.
Ook zal de bedrijfsvoering
van de VRK aan bod komen
en mag de raad informa
tie van het college over de
perikelen ontvangen. De
uitkomsten van deze infor
matieronde zijn de bron voor
de Gemeenteraad Discussie
van de woensdag daarna,
tenzij de raadsleden anders
besluiten.

Ronde Tafel

Na deze informatieronde is
het tijd voor de Ronde Tafel.
Hierin worden ins en outs
besproken aangaande de
beleidsnota Afvalinzameling
die binnenkort vastgesteld
moet worden. "Hierin heeft

de raad een aantal moge
lijkheden: ze kunnen kiezen
voor de goedkoopste oplos
sing, de meest duurzame
oplossing of voor onbeperkt
aanleveren. We moeten nu
bespreken wat de beste op
lossing is voor het aanleve
ren van ‘normaal’ huisvuil”,
zegt Peter den Boer van de
gemeente Zandvoort. Hij
heeft niet een of meer speci
fieke Zandvoorters voor deze
Ronde Tafel uitgenodigd
maar wel een afvaardiging
van woonstichting De Key,
die als grootste verhuurder
van Zandvoort met deze
materie te maken heeft. De
eerste informele vergade
ring begint om 20.00 uur
en de Ronde Tafel start om
21.15 uur. De ingang naar de
raadszaal is via de trappen
op het Raadhuisplein.

column

De werkzaamheden voor de bouw van de parkeergarage zijn in volle gang

VVD-raadslid Jerry Kramer,
criticaster voor wat betreft
het bestemmingsplan LDC,
heeft de problemen al ver
van tevoren aan zien komen
en heeft dit al meerdere ma
len uitgesproken. “Ik vraag al
maanden of er problemen
zijn en iedere keer krijg ik als
antwoord dat die er niet zijn.
Zowel op vragen van GL als
op vragen van de VVD kwam
dat antwoord. Nu is de bouw
van de parkeergarage in de
tweede fase al begonnen
en is er in feite nog geen
bestemmingsplan waaraan
voldaan moet worden. Als
iemand kwaad wil, zou er
bij de voorzieningenrech
ter een bouwstop kunnen
worden afgedwongen maar
dat verwacht ik niet” zegt
de liberaal. Wat een groter
probleem voor het college
wordt is waarschijnlijk de ge
meenteraad. Die zou zomaar
tegen kunnen stemmen. Als
dat gebeurd kan ontwikke
laar AM met een claim ko
men. Kramer: “Ik vind dat er
binnen dit college en deze
organisatie te weinig kwa
liteiten aanwezig zijn om
dit soort grote projecten
op poten te kunnen zetten
en er komen er nog meer.
Middenboulevard, Nieuw
Noord, locatie Auto Strijder.
Het lijkt in Zandvoort alle
maal wel ‘knip en plakwerk’.”
Hij is tevens bang dat wan
neer de bouw van de wonin
gen boven de nu te bouwen
parkeergarage vertraging
oploopt, het de gemeente
veel geld zal gaan kosten
omdat er een groot aantal
plaatsen toe zullen komen
aan bewoners.
Mede collegegenoot Gijs de
Roode, fractievoorzitter van

het CDA, zegt dat zijn partij
als eerste eventuele zienswij
zen zal gaan bekijken. “Het
zal een heet hangijzer wor
den als het in de raad komt.
We zullen het niet zomaar
klakkeloos aannemen”, is hij
van mening. Derde coalitie
genoot PvdA meldt via frac
tievoorzitter Nico Stammis
dat bewoners nu weer ob
jectief naar het plan kunnen
kijken: “Er zouden dus weer
zienswijzen ingediend kun
nen worden die dan eerst in
de Hoorcommissie behan
deld moeten worden. daar
zullen dan spijkers met kop
pen geslagen moeten wor
den. Ik zie de problemen niet
zo.” Coalitie ondersteunende
partij Sociaal Zandvoort
vindt dat het laatste woord
hier nog niet over gesproken
is. “In eerste instantie zeg ik
dat hier niets van klopt. Men
had dit van tevoren kunnen
voorzien. Het is voor de bouw
nu één minuut voor twaalf
en nu gaan we weer over
het al vastgestelde bestem
mingsplan heen. Dat kan dus
nog een poosje duren”, aldus
SZ-fractievoorzitter Willem
Paap.
Ook OPZ, bij monde van frac
tievoorzitter Carl Simons,
staat niet echt te trappe
len om dit bestemmings
plan zomaar aan te nemen:
“Wij hebben nog geen par
tijstandpunt ingenomen
maar persoonlijk vind ik dat
verhogen sowieso uit den
boze is. Het zouden kleine
reparaties zijn die eigen
lijk al aan de orde waren. Ik
houd mijn hart vast als er
weer zoiets als nu (LDC fase
1, red.) ontwikkeld gaat wor
den.” Woordvoerder namens
GL, Cees van Deursen, heeft

een duidelijk standpunt na
mens zijn partij: “Wij zijn
bang dat er nog meer beton
en dus lelijker gebouwd zal
gaan worden. De eerste fase
is al beduidend groter dan
dat het Masterplan heeft
aangegeven. Als dit bestem
mingsplan aangenomen
gaat worden krijgen we bij
benadering circa 1.800 m2
erbij en dat vinden wij veel
te veel. Het wordt daardoor
nog meer on-Zandvoorts en
dan kloppen de verhoudin
gen van de omgevende laag
bouw helemaal niet meer
met elkaar. We zouden dus
eigenlijk naar beneden moe
ten in plaats van omhoog!”
Namens GBZ verwoordt
Astrid van der Veld het par
tijstandpunt als volgt: “Dit
loopt echt niet lekker. De
weg die we bewandelen
is niet goed. Het gaat niet
om een raam dat wat gro
ter uitvalt en we zijn blij dat
de tendens is dat dit zo niet
kan. Het verdient dan ook
geen schoonheidsprijs. AM
wilde in onze ogen al langer
deze aanpassingen en dat
klopt niet. Door het gebruik
van bepaalde materialen
in fase 1 is een slecht beeld
ontstaan, heeft het een an
dere uitstraling gekregen.
Alles heeft te maken met
de slechte informatie rich
ting de raad. De hiërarchie
in politiek Zandvoort wordt
door het college anders ge
zien dan zou moeten. Het is
de raad die bepaald, niet het
college. Wij zijn het helemaal
eens met de uitspraken van
Jerry Kramer over te weinig
knowhow in de gemeente
lijke organisatie en binnen
het college aangaande grote
projecten.”

Bang voor kriebelbeestjes ben
ik niet. Met gemak pak ik een
spin uit de vensterbank. Voor
muizen spring ik niet boven
op de stoel. Die mogen zelfs
één of twee dagen in huis
rondtrippelen. Totdat ik met
een lokdoos een eind maak
aan het muizenfeest. Er is
echter een beest waar ik pa
nisch voor ben. Lach niet, het
zijn kakkerlakken.
Gelukkig zie je deze griezels
in Nederland (bijna) niet. “In
Spanje wonen meer cucara
cha's dan mensen”, vertelde
mij een Spaanse loodgieter
vrolijk. Wij wilden namelijk
onze badkamer laten verbou
wen. Het tuimelraampje was,
volgens ons, de toegang voor
die vliegensvlugge kevers.
Gelukkig is na die verbouwing
deze overlast verminderd.
Maar helemaal weg krijg je ze
nooit! Meer kakkerlakken dan
mensen? Ik geloof het echt.
Meestal is echtgenoot aan
wezig om deze bezoekers op
te ruimen. Maar soms ben
ik zelf de klos. Op een nacht
moest ik even nodig naar het
toilet. Licht aan en ja hoor Piet
kakkerlak zat lekker te relaxen
in de wasbak. Het ging mij te
ver om mijn lief wakker te
schudden. Razendsnel deed ik
het licht weer uit. Rende naar
de keuken om de 'cucaracha'
spray te pakken. Gewapend
met een prop natgemaakt
stuk keukenrol sloop ik te
rug. Licht aan. Hij zat er nog.
Psssssst... goed gemikt. Na
tien rondjes snelwandelen
viel de engerd op zijn rug.
Met ingehouden adem, ogen
dicht, drukte ik de prop keu
kenrol op het stuiptrekkende
taaie beest. Sorry voor de
Dierenpartij maar de enige
oplossing was in de WC, die ik
daarna vier keer doorspoelde.
“Moest je zó nodig? Wat
was je aan het doen?”,
bromde echtgenoot sla
perig. Bibberig kroop ik
weer in bed. “Vertel ik
morgen wel”, griezelde
ik nog na. Cucaracha's?
Brrrrrrr. Enge beesten.

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

STUDIO 118 depenDance

20 augustus - 26 augustus 2011
Geboren:

Livia Hanna, dochter van: Kraal, Dennis Emile en: van
Beaumont, Tamara.
Lukas, zoon van: Lunstroo, Rogier Pieter Hendrik en: Paap,
Wanda.

Gehuwd:

Sandbergen, Roy Elliot en: Cabri, Miranda.
van Eekeren, Cornelis Johannes Maria en: de Raadt, Monique.
Brugman, Paulus Hendrikus Casper en: Sarazin, Sandrine Nelly.
Meissler, Alexander Wilhelmus en: Faasen, Fanneke Martina.

Overleden:

Keur geb. Keesman, Neeltje, oud 95 jaar.
Kwee geb. Taams, Marja Klazina, oud 62 jaar.
Molenaar geb. Beeldens, Johanna Mechelina, oud 69 jaar.
Cornet geb. Schouten, Grietje Willemijntje, oud 75 jaar.
Hulscher, Johannes Franciscus Maria, oud 69 jaar.
Velthuijsen, Pieter, oud 94 jaar.
Hendriks, Cornelis, oud 72 jaar.
Limat, Bernard Charles Henri, oud 65 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. T.C. Wielsma uit Uithoorn
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

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

o.l.v. Rachel

Taoïstische Tai Chi tm
interne kunsten voor gezondheid

Start nieuwe
beginnersklassen
met vrijblijvende introductieles
Haarlem

TTC gebouw, Rijksstraatweg 116
vrijdag
2 sept. 09.30-11.30 uur
woensdag 7 sept. 20.00-22.00 uur

Heemstede Bovenzaal Bibliotheek, Julianaplein 1
dinsdag
6 sept. 20.00-22.00 uur
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Meer informatie en leslocaties:
www.taoisttaichi.nl - T 023 8795396
Dierenartsenpraktijk

NA EEN OVERWELDIGEND SUCCES VAN DE
DANSUITVOERINGEN IN HEEMSTEDE
STARTEN WIJ NIEUWE CURSUSSEN
•
•
•
•
•
•

PRE-BALLET vanaf 4 jaar
KLASSIEKBALLET
K.3 STREET DANCE
STREETDANCE KIDS
STREETDANCE/ HIPHOP
MODERN/ JAZZDANCE

•
•
•
•
•

JAZZDANCE
HIPHOP BOYS &GIRLS
BREAKDANCE BOYS
ZUMBA
TAPDANCE
NIEUW

WIJ WERKEN MET GEDIPLOMEERDE DOCENTEN
Studio adres: Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort
Voor info bel / sms 06-14865636
na 15.00 uur 023-5740336

Eind van cursusjaar voorstelling
in stadsschouwburg Velsen

Aanbieding

voor vrijdag en zaterdag:
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

• Aardbeischelpje gevuld met een heerlijke

banketbakkersroom, verse aardbeien en
een rozet slagroom. Van € 2,35 voor € 1,95

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven.

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Regen, storm of zon…
van bloemen krijg
je nooit genoeg!
Specialist voor al uw bloemwerken.

Alle vakantiebezorgers
en invalkrachten
hartelijk bedankt voor
jullie extra inzet in
deze zomermaanden!
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Het was zowaar droog tijdens de Solexrace
De Holland Casino Solexrace Zandvoort vond afgelopen zaterdag niet onder al te beste klimatologische omstandighe-

den plaats, maar: het was wel droog. Dat is bijna een unicum
in deze zomer! Helaas was de temperatuur niet bepaald om

over naar huis te schrijven; het werd niet warmer dan slechts
14° C. Toch gingen 42 Solexen in de Haltestraat van start.

van Dam en de ‘stepsolex’
van Peter Verschoor. “Zij heb
ben heel veel werk ervan ge
maakt en de aankleding van
Hanneke en de Solex van Kees
waren bijna goed genoeg”,
vertelt Berg. Ook was hij, on
danks de kou, tevreden over
de opkomst van het publiek.
“Vooral in de Haltestraat was
het drukker dan vorig jaar”,
weet hij te melden.

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)

TV uitzending

Uitbreiding

De Solex-coureurs gaan van start

Het publiek kon genieten
van een weliswaar kleinere
groep rijders dan vorig jaar
maar volgens organisator
Arlan Berg was het “wel een
betere en gezelligere groep”.
Waar het natuurlijk om ging

was het ludiek aankleden van
of de Solex of de ‘coureur’.
Uiteindelijk werd Gert Jan
Schniedewind de winnaar
van de originaliteitsprijs. Berg
was echter ook zeer te spre
ken over Kees en Hanneke

Berg wil volgend jaar komen
tot een uitbreiding van het
Solexevenement. “Wij vin
den het Solexgebeuren te
klein om van een grootscha
lig evenement te kunnen
spreken en zijn nu bezig om
in samenwerking met een
aantal andere personen tot
een mooie en spannende uit
breiding te komen”, zei hij tot
slot, helaas zonder in verdere
details te willen treden.

Wolkbreuk boven Zandvoort
Afgelopen vrijdag kreeg Zandvoort te maken met een regelrechte wolkbreuk. Opeens
werd het aardedonker en de bliksemflitsen waren niet van de lucht. Binnen een paar minuten viel er niet minder dan 16 mm regen waardoor het afwateringssysteem niet meer
goed functioneerde.

Voor de Haarlemmerstraat bewoners was het geen onbekend beeld

Het is zeker niet de eerste
keer dat veel hemelwater
zorgt voor overstromingen
in met name het centrum
en omgeving. Echter nu was
er zelfs wateroverlast tot in
Nieuw Noord. De brandweer
heeft handenvol werk gehad
om het overtollige werk van
Pluvius teniet te doen en
slaagde daar, uiteraard, he
lemaal in.

Zandvoort Schoon?!
en dode vogels
Met enige regelmaat worden kleine dieren zoals vogels, vossen en egels dood aangetroffen in de openbare ruimte. De Gemeente Zandvoort
gemeente wil deze dieren zo snel mogelijk verwijderen maar
heeft daarbij uw hulp nodig. Ziet u bijvoorbeeld een dode vogel, bel dan naar de meldlijn van de gemeente: 023-5740200.
Helaas worden er ook dode katten en honden aangetroffen. In verband met identificatie
van deze dieren moeten zij worden aangemeld bij het dierenasiel (tel. 023-5713888).
Deze instantie zorgt voor de verder afhandeling.

Zandvoorter en oud-strand
pachter Adri van den Bos
heeft ruim een half jaar
met zijn Ganpati Spirit
door het land getrokken.
Daarbij volgde program
mamaker Petra Maartense
hem in zijn zoektocht waar
bij hij bijzondere mensen
ontmoette. Onder andere
White Bull, Ganesha en
Máxima, allemaal hebben
ze met elkaar te maken.
In deze documentaire kan
men zien waar Adri en zijn
beeld heengaan en wat
zijn spirit is. Kijk zaterdag
3 september om 11.30 uur
of zondag 4 september om
15.00 uur naar de documen
taire op Ned. 2 van de Hin
doestaanse omroep OHM.

Verwarrend

Met een kaartje naar alle
bewoners van Zandvoort
heeft Post NL informatie ge
geven over de nieuwe post
dienst van Postkantoren
Post NL. Best handig maar
er is één dienst die zeer veel
verwarring geeft. Versturen
van pakketpost binnen en
buitenland kunt u zowel
bij Albert Heijn en Bruna
doen, alleen het ophalen
is anders! Hebt u postcode
2042 dan moet u het pakket
ophalen bij AH en met post
code 2041 moet u bij Bruna
zijn. Misschien kunt u deze
toevoeging nog op uw kaart
extra noteren.

Vrolijke zangers gezocht

Het kamerkoor I Cantatori
Allegri zoekt versterking.
Het koor oefent om de

week in de ruimte van
Zangstudio Jan Peter
Versteege, Vinkenstraat
42 in Zandvoort en zingt
graag voor het goede
doel. Houd je van zingen
op niveau? Dan ben je
van harte welkom. Het
koor zoekt een sopraan,
twee alten en één á twee
bassen. Het repertoire is zeer
gevarieerd, van populair klas
siek en negrospirituals tot
musical en moderne volks
muziek. Heb je zelf favoriete
stukken, neem ze eens mee!
ICA heeft inmiddels vele
concerten uitgevoerd in
Zandvoort en omgeving en
wordt regelmatig terugge
vraagd. De 'after singing’ is
altijd erg gezellig. I Cantatori
Allegri betekent niet voor
niets 'de vrolijke zangers'.
Lijkt dit je wat, stuur dan een
email naar versteege45@
zonnet.nl. Daar kan je meer
informatie krijgen en een
keer komen zingen.

doelen: zoveel mogelijk
mensen op een spannen
de manier kennis laten
maken met nachtvlinders
en tegelijkertijd verspreid
in het hele land gegevens
van nachtvlinders verza
melen. Waternet biedt u
de gelegenheid om nacht
vlinders te leren kennen in
de Amsterdamse Water
leidingd uinen (AWD).
Onder begeleiding van
vrijwilligers van de nacht
vlinderwerkgroep kunt u
vlinders lokken en helpen
inventariseren. Heeft u zin
om mee te doen, meld u
zich dan aan bij bezoekers
centrum De Oranjekom, tel.
020-6087595 Startpunt is
om 20.30 uur bij ingang
Oase van de AWD aan
de Vogelenzangseweg.
Deelname is gratis.

‘Zeer Schoon Strand’

Alzheimer café

Na een korte vakantiepauze
is Alzheimer Café Zandvoort
op 7 september weer ge
opend. Het vraagstuk van de
avond luidt ‘Is het vergeet
achtigheid of toch demen
tie?’ Dat je soms iets vergeet
is heel normaal, maar als je
ouder wordt lijkt dat meer
te gebeuren. Is dat ook nor
maal, of is er dan meer aan
de hand? Wanneer gaat nor
male vergeetachtigheid over
in dementie? Een op dit ge
bied gespecialiseerd psycho
loog geeft uitleg. De avond is
in steunpunt ‘Ook Zandvoort’
inloop 19.00 uur en aanvang
van 19.30 tot 21.30 uur. Adres
Flemingstraat 55, informatie
over belbus en vrijwilligers
via hulpdienst ‘Pluspunt’ tel.
023-5717373.

Nachtvlindernacht

De Nationale Nachtvlinder
nacht heeft twee hoofd

Peter den Boer, hoofd van
Publieke Werken van de
gemeente Zandvoort, heeft
bij de bekendmaking van
de jaarlijkse onderschei
dingen voor een schoon
strand, het predicaat ‘Zeer
Schoon Strand’ in ont
vangst mogen nemen. De
onderscheidingen worden
door onafhankelijke con
troleurs, na een paar keer
onaangekondigd contro
leren, vergeven en geven
aan wat er met de stranden
aan de hand is. Zeer Schoon
Strand is de hoogste cate
gorie die te geven is. Het
Zandvoortse strand is dus
dik in orde en daar kan ie
dereen trots op zijn!
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Lorentzstraat 162
Zandvoort

Vraagprijs: € 439.000,= k.k.
Brugstraat 14
Zandvoort

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.

Aangeboden een zéér ruime 2-onder-1 kapwoning met
een voor- en achtertuin, een diepe GARAGE met oprit en
gelegen in een rustige woonomgeving nabij de duinen,
het winkelcentrum en de basisscholen. De woning beschikt
over 4 ruime slaapkamers en 2 badkamers. De zonnige
achtertuin (ca. 80m2) is pal zuid gelegen.
• Moderne en luxe keuken (2008);
• Zeer verzorgde woning om zo te betrekken;
• Gelegen in een rustige woonwijk nabij winkelcentrum
en de duinen;
• Woonoppervlakte ca. 195 m2, perceeloppervlakte ca. 294 m2.
Laat u verrassen door deze eigentijdse, HALFVRIJSTAANDE
WONING met een heerlijke tuin gelegen in het hart van
Zandvoort. De woning beschikt over een moderne
woonkeuken, 3 slaapkamers, een fraaie badkamer en een
stenen berging.
• Eigentijdse, recentelijk gemoderniseerde woning met
een fijne achtertuin;
• Gelegen in het centrum en nabij het strand;
• Voorzien van dubbele beglazing;
• Woonoppervlakte ca. 108 m2, perceeloppervlakte ca. 133 m2;

Oosterparkstraat 39
Zandvoort

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.
Van Speijkstraat 166
Zandvoort

Vraagprijs: € 429.000,= k.k.

Deze goed onderhouden en verzorgde 2-onder-1-kap
woning met oprit, GASTENVERBLIJF, voor- en achtertuin
(ZO) is zo te betrekken. Diverse verbouwingen hebben
plaatsgevonden. De woning is gelegen in een gewilde
en kindvriendelijke woonomgeving op steenworp afstand
van strand, duinen en het centrum. Het gastenverblijf
heeft een eigen opgang met entree.
•
•
•
•

Voortuin en 7 meter diepe achtertuin;
Voorzien van houten kozijnen en dubbel glas;
2 c.v.-ketels (Nefit, bouwjaar 2005);
Woonopp. ca. 120 m2 incl. gastenverblijf, perceelopp. 150 m2.

Deze UITERMATE ROYALE HALFVRIJSTAANDE jaren '20 woning
(ca. 165 m2) heeft veel te bieden! Zo beschikt het o.a. over een
stenen DAKOPBOUW, een ZELFSTANDIG APPARTEMENT op de
eerste etage, een SAUNA, een LUXE badkamer, een ROYAAL
PERCEEL en een PARKEERPLAATS op eigen terrein!
• Achterzijde woning en gehele 2e etage voorzien
van rolluiken;
• Indien gewenst goede mogelijkheden voor
toeristenverhuur;
• Gunstig gelegen t.o.v. centrum, NS-station en strand;
• Woonoppervlakte: ca. 165m2, perceel 227 m2.

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

Rob Greeven

Timo Greeven

Suzanne Greeven

Bianca van der Veld

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.

ZANdVOORT
Vinkenstraat 46

Genieten van ruimte, rust en vrijheid!
Deze comfortabele 2/1-kapwoning uit de jaren
’50 met eigen oprit en garage voor 2 auto’s,
is totaal gerenoveerd en ligt vlakbij de zuid
duinen, de zee en het centrum.
Indeling: entree/bijkeuken met toegang tot de
kantoor- en hobbyruimte, garage, woonkamer
en keuken. 1e verd.: 2 slaapkamers, waarvan
1 master bedroom met aansluitende luxe
badkamer! Voorzolder en riante 3e slaapkamer. Veel extra’s aanwezig.
Perceel: 354 m2 | Inhoud: 480 m3

Vraagprijs: e 595.000 k.k.

Optioneel te koop:
2 garages op korte loopafstand.

KANTOOR WeRKeNdAm, telefoon 0183 505124

www.hofstedemakelaardij.nl
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politiebericht

‘Rondje van Zandvoort’ komt er weer aan

Winkeldief aangehouden zonder
vaste woon- of verblijfplaats
Winkelpersoneel aan het Raadhuisplein betrapte vorige week een man die enkele
cosmeticaproducten wegnam zonder te betalen. Politieagenten namen de man mee
naar het politiebureau. Daar werd hij ondervraagd waarna bleek dat het gaat om een
21-jarige Roemeen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is daarop in opdracht van
de officier van justitie ingesloten. Aan hem zal een dagvaarding worden uitgereikt.

Op zondag 18 september staat alweer de 6e editie van
‘Rondje van Zandvoort’ op stapel. 15 Zandvoortse cafés en
horeca-etablissementen gaan weer zorgen dat de deelnemers weer een geweldige middag kunnen meemaken. Inschrijven kan tot 10 september.

In aanloop naar de Ondernemersavond
15 september - Beach Factory Center Parcs

“Aandacht voor hun vraag, aandacht voor
hun wensen en aandacht voor jezelf”
De bovenstaande quote is van een trainer die mensen
traint in klantvriendelijkheid en gastvrijheid. Willem

Gunzeln, van bureau ‘Hou vast’ in Haarlem, begeleidt al
jaren ondernemers en medewerkers in deze materie.
“Klantvriendelijkheid en
gastvrijheid zijn natuurlijk
woorden die aangeven dat
je het belangrijk vindt dat
je klanten tevreden zijn. En
dat is mooi want tevreden
klanten geven meer uit, ko
men terug en vertellen het
verder. Ontevreden klanten
daarentegen geven niet of
minder uit, komen zeker
niet terug maar vertel
len het wel graag verder.
Niemand is zo overtuigend
als een vriend of kennis die
verteld over zijn of haar te
leurstellende ervaringen.
Neemt dit grote vormen
aan dan ben je als onderne
mer soms weer jaren bezig
om je imago op te poetsen”,
geeft hij als les.
“Natuurlijk kun je niet al
les voor iedereen zijn en
maak je een keuze in wat,
hoe en tegen welke prijs
je je diensten of produc
ten aanbiedt. Keuzes die
voor een belangrijk deel
bepalen welk publiek je
aantrekt. Maar waar het
gaat om klantvriendelijk
heid en gastvrijheid lijken
consumenten en gasten

verdacht veel op elkaar. Zij
willen namelijk allemaal
onze aandacht. Aandacht
voor hun vraag, aandacht
voor hun wensen en aan
dacht voor zichzelf”, gaat
hij verder.
“En juist op dit, zo mense
lijke aspect, gaat het vaak
mis. Soms omdat we er
geen zin in hebben, soms
omdat het niet bij ons past
en soms omdat we niet we
ten hoe. Tegen de eerste
twee groepen zou ik willen
zeggen: ga zo snel mogelijk
iets anders doen. Het heb
ben van bepaalde gedrags
factoren maken de een nou
eenmaal meer geschikt in
het werken met mensen
dan de ander. Factoren als
empathie, tact, hoffelijk
heid en flexibiliteit helpen
ons om klantvriendelijk
met mensen om te gaan”,
weet hij.
Afsluitend: “Als je niet weet
hoe, ga dan een keer met
elkaar om de tafel zitten,
eventueel met hulp van
een trainer of adviseur,
en bespreek het met el

Willem Gunzeln

kaar wat mogelijk is, wat
je als ondernemer wilt en
wat jouw klanten dan wel
gasten willen. De vraag
hoe we zelf behandeld
willen worden in winkels
en restaurants helpt ons
daarbij al snel op weg.
Klantvriendelijkheid heeft
ook te maken met wat
klanten verwachten. Wees
dus duidelijk in wat klanten
mogen verwachten. Zeg
niet “Ik kom zo bij u”, als het
nog een kwartier kan du
ren. Wees eerlijk en beloof
niets wat je niet waar kunt
maken. Geef suggesties
maar dring niets op. Mijn
ervaring is dat het geven
van aandacht doorgaans
geen extra geld kost maar
juist oplevert. Wellicht een
goede reden, om zeker in
economisch mindere tij
den, de puntjes weer eens
op de spreekwoordelijke ‘i’
te zetten.”

St. Zandvoort
Promotie
Vereniging van Strandpachters te Zandvoort

Een van de onderdelen vorig jaar op het Dorpsplein

Bij iedere uitgaansgelegen
heid worden de deelnemers
getest op allerlei gebied. Dat
kan zijn van het bouwen van
vlotbruggen tot het slaan op
de ‘Kop van Jut’, en van het
putten van een golfbal tot
het beantwoorden van ver
velende vragen. Na afloop is
er altijd een winnend team.

Iedere gelegenheid heeft
in principe zijn eigen team
maar dat zouden er ook
zomaar twee kunnen zijn.
Deze teams starten tussen
12.00 en 13.00 uur in hun
‘eigen’ café waar ze ook
een eigen T-shirt krijgen.
Vervolgens gaan de teams,
volgens een van tevoren

bepaalde route, alle andere
gelegenheden af om daar
de opdrachten te volbren
gen. Uiteindelijk komen de
teams rond 18.00 uur terug
bij hun eigen startplek waar
de scorekaarten worden
nagekeken. Deze moeten
voorzien zijn van stempels
van de diverse deelnemende
ondernemers.
Natuurlijk gaat het een
en ander onder het genot
van een drankje en bij ie
der café wordt er wel een
hapje geserveerd. Het is
een leuk dorpsfeest waar
gezelligheid voorop staat.
Op deze manier kom je als
Zandvoorter, of gast, toch
weer eens een keer in alle
Zandvoortse cafés en zie
je hoe sfeervol het stap
pen in Zandvoort kan zijn.
Deelname is wel vanaf 18
jaar en meer informatie is in
uw eigen uitgaansgelegen
heid verkrijgbaar.

Eerste lustrum Korendag
Het Evenement van het Jaar 2010 in de categorie Cultuur, de ‘Korendag’ van het Zandvoortse koor The beach Pop Singers, viert op zaterdag 17 september aanstaande haar 5-jarig jubileum. Daarom is dit jaar gekozen voor het thema carnaval, want tijdens het carnaval wordt er overal in de wereld uitbundig feest gevierd.

Arno Westenburger (r) van de Beach Pop Singers tijdens de uitreiking van het Cultureel evenement van het Jaar

De opening zal op feestelijke
wijze geschieden door burge
meester Niek Meijer. Daarna
zullen 23 koren om beurten
een spetterend optreden
verzorgen waarin zij ook een
nummer met het thema car
naval zullen zingen. Tijdens
deze dag zullen diverse car
navalsfiguren uit de hele we
reld in het centrum te vinden
zijn. Omdat carnaval een feest
is dat in verschillende landen

wordt gevierd, gaat Korendag
internationaal en is het koor
Wessex Harmony, Ladies
Barbershop Chorus koor
uit Engeland uitgenodigd.
Zij wonnen tijdens het 2011
Bournemouth Music Festival
‘Choir of the Year’.
The Beach Pop Singers zullen
natuurlijk weer op hun eigen
spectaculaire wijze één van
de laatste optredens verzor

gen en het slotnummer zal
samen worden gezongen met
Vocal Invention uit Zaandam.
Korendag vindt weer plaats
in de Protestantse kerk aan
het Kerkplein. Het eerste op
treden begint om 10.00 uur
en het einde wordt ongeveer
om 22.00 uur verwacht. De
toegang is gratis. Meer in
formatie kunt u vinden op
www.zingenaanzee.nl.
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Vijf Zandsculpturen in beeld

Ellen Kuijl (r) overhandigt een door haar gemaakt beeld
aan winnares Mariëlle Heerkens

Speciaal voor het NK Zandsculpturen maakte Zandvoorts
Dichter bij zee Ada Mol het volgende gedicht:

Sterrenboulevard
Sterren schitteren in het zand
beroemdheden, coryfeeën
getuigen van een rijk verleden
gehouwen met meesterlijke hand.
Zinnenstrelend aan het strand
komen hun beeltenissen tot leven
opdat wij niet vergeten
verschijnen zij uit korreltjes zand.

Toon Hermans

Tegen weer en wind bestand
spiegelend, herschreven
kan men op de stenen lezen
zij vormden met Zandvoort een band.
Elisabeth van Beieren
vrijheidslievend van geest
waadde en bad
voor genezing in zee.

Kees Verkade

Keizerin Sissi

Toon Hermans de eerste
met een onemanshow
zong vierentwintig rozen,
voor jou.
Johnny Kraaijkamp senior
oversteeg King Lear
en werd als komiek
op de bühne gevierd.
De stijl van Kees Verkade
is divers
als beeldhouwer kent hij
wereldwijd succes.
This ain’t gonna work,
Alain in duet met vader Dane
don’t blow him away,
Clark een fenomeen.

Johnny Kraaijkamp sr.
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Alain Clark

Dichter bij Zee
Ada Mol, 25 augustus 2011

Landelijke proef flexibele
onderwijstijd gestart
Wat de Zandvoortse onderwijsinstelling De School al een
paar jaar in praktijk brengt, gaat nu een project worden

van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schappen (OCW): het met flexibele tijden basisonderwijs
geven. Dit schooljaar starten landelijk 7 basisscholen met

het driejarige experiment ‘flexibele onderwijstijd’ van
het ministerie.

Deze scholen krijgen de
mogelijkheid om in samen
spraak met ouders, kinderop
vanginstellingen en de me
dewerkers, het onderwijs zo
te organiseren dat dit past bij
de wensen van deze tijd. De
geselecteerde scholen mo
gen de onderwijstijd flexibel
verdelen over het schooljaar,
inclusief de zomervakantie.

Hierdoor kunnen onderwijs
en opvang optimaal op el
kaar worden afgestemd voor
zowel individuele leerlingen
als voor hele klassen.
De deelnemende scholen
zijn: de Laterna Magica in
Amsterdam, de Sterren
school in Apeldoorn, de Para
pluschool in Ede, Bikube in

raadszaal waar de evaluatie van de afgelopen kermis cen-

traal stond. Bewoners, sommigen negatief en anderen
positief gestemd, konden hun zegje doen. Ook een aantal

ondernemers waren aanwezig bij het gesprek, dat onder
leiding stond van burgemeester Niek Meijer.

Waarschijnlijk komt de kermis in 2012 terug

Vooraf gaf kermisorganisator
René Duursma een terugblik
op de kermis en meldde dat
er goede samenwerking was
met zowel de gemeente als
de directe bewoners en onder
nemers van de boulevard De
Favauge en het Badhuisplein.
Hij meldde dat ondanks het
verschrikkelijke slechte weer,
“Ik heb in 20 jaar organisatie
nog nooit meegemaakt dat
een kermis anderhalve dag
gesloten is”, de exploitanten
volgend jaar graag weer in
Zandvoort terug willen ko
men. Die goede en prettige
samenwerking met de bewo
ners, gemeente en politie werd
later door allen beaamd met
complimenten naar Duursma

en zijn groep medewerkers.
De klachten van bewoners
gingen voornamelijk over
geluids- en lichtoverlast, de
plaatsing van de toiletten en
het sluitingsuur in het week
end, van 01.00 uur. Ook was
de staat van de boulevard en
het plein na vertrek van de ker
misexploitanten een punt van
discussie. De burgemeester
beloofde dat hij, samen met
een tweetal bewoners en een
vertegenwoordiging van de
Duursma-groep, een schouw
zal gaan houden. Ook willen de
bewoners de betonnen paal
tjes bij het Schuitengat, die
voorkomen dat Jan en alleman
de boulevard oprijdt, terug.

Flair Beauty & Hair

Hoofddorp, de Casaschool in
Pijnacker, de Sterrenschool in
Zevenaar en ‘onze eigen’ De
School in Zandvoort.
Vanaf 1 augustus 2012 kun
nen nog drie andere scholen
aan het experiment mee
doen. De ervaringen met
het flexibel inrichten van
de onderwijstijden wor
den gemonitord door on
derzoekbureau Regioplan.
Onderwijsminister Marja
van Bijsterveldt (CDA) gaat
de ervaringen gebruiken om
in de volle breedte te kijken
naar de mogelijkheden van
meer flexibiliteit in de onder
wijstijdregelgeving.

Positief evaluatiegesprek kermis
Vorige week waren circa 35 Zandvoorters aanwezig in de
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Er zal onderzocht worden of
deze paaltjes in verband met
de kermis zijn weggehaald of
dat er een andere oorzaak is.
Door een aantal aanwezigen
werd een nieuwe locatie voor
de kermis geopteerd. Deze
zullen bij de interne evaluatie
van de gemeente besproken
worden. Voorgesteld werden
het plein voor de watertoren,
het De Favaugeplein en het
Badhuisplein maar dan rich
ting het zuiden, dus achter het
Holland Casino Zandvoort om.
Positief waren toch nog een
aantal bewoners en vooral
neringdoenden rondom het
nieuwe gebied van de kermis.
“De boulevard De Favauge en
het Badhuisplein waren nog
nooit zo schoon als gedurende
deze tien dagen”, meldde een
ondernemer die daarmee een
compliment gaf aan de ker
misorganisatie. Tevens vroeg
een bewoner of er volgend
jaar een reuzenrad tot de mo
gelijkheden behoort. Hij vond
de kermis geweldig maar
miste zo een rad. Bij de afron
ding van de evaluatie beloofde
Duursma om volgend jaar, in
de aanloop van een nieuwe
kermis, met een beperkte af
vaardiging van de bewoners
rond de tafel te gaan om het
een en ander in kannen en
kruiken te krijgen.

door Erna Meijer

Een droom die is uitgekomen. Zo ervaart Christa Nieuwenhuizen de opening van Flair

Beauty & Hair, in juni dit jaar. De combinatie van beautysalon en kapsalon lijkt een goede

keuze. We namen onlangs een kijkje in het totaal verbouwde pand aan de Thorbeckestraat.
Samen met Louelle Schoone,
die de schoonheidsbehan
delingen voor haar rekening
neemt, hebben Christa en
echtgenoot Jos gedurende
drie maanden het pandje
aan de hand van de adviezen
van Guy Sarlemijn Interiors,
een kei op het gebied van de
inrichting van kapsalons, van
boven tot beneden en van
binnen tot buiten volledig
gestript en omgetoverd tot
een prachtige, mooi strakke,
maar toch sfeervolle zaak.
Vele Zandvoorters weten
nog dat hier vroeger de be
kende schoenenzaak van
Van Steijn zat, maar zij zou
den zich ook Christa kun
nen herinneren, die 30 jaar
geleden in de Haltestraat
al in een kapsalon werkte.
Drie jaar later opende zij in
Amsterdam haar eigen zaak,
dus je kunt wel stellen dat
zij voldoende ervaring in het
vak heeft.
Het motto van de nieuwe
zaak is: Verander, Verras en

Verover! Christa: "Wij zijn
overtuigd van onze eigen
kwaliteit, wij geven onze
klanten veel aandacht en
luisteren naar hun wensen.
Je voelt je na een veran
dering zekerder en daar
mee verras je niet alleen
jezelf, maar ook anderen!
Daarnaast werken wij met
topproducten, die nog niet
elders in Zandvoort worden
gebruikt. Voorbeelden hier
van zijn het Amerikaanse
Paul Mitchell voor zowel de
verzorging als styling van het
haar; onze haarverlenging
('hairdreams') is het neusje
van de zalm. Het is een heel
mooie kwaliteit haar uit
Oostenrijk en in meerdere
kleuren verkrijgbaar."
Beneden, in de zeer luxe
aandoende beautysalon, is
Louelle erg enthousiast over
de Cenzaa huidverzorging,
Opi (vooral bekend van de
prima kwaliteit nagellak)
voor handen en voeten en
Lookx. Bij haar kunt u terecht
voor alle allround behande

lingen, inclusief massages,
behalve pedicure. Wel wor
den de voeten lekker ver
zorgd en kan bijvoorbeeld
een French manicure (met
gel) aangebracht worden. Er
wordt zowel voor de kapsa
lon als voor de schoonheids
salon zoveel mogelijk op
afspraak gewerkt, juist om
uitgebreid aandacht aan de
klanten te geven.
Flair Beauty & Hair is nog
op zoek naar een topstylist,
die een stoel in de zaak kan
huren en daarnaast is er ook
plek voor een talentvolle
leerling. De openingstijden
zijn dinsdag t/m zaterdag
10.00-17.30 uur. Zondag en
maandag gesloten. Op vrij
dagavond is Flair Beauty &
Hair tot 21.00 uur geopend
en krijgen de klanten vanaf
17.00 uur een hapje en een
drankje aangeboden.
Flair Beauty & Hair,
Thorbeckestraat 1a.
Tel. 023-7434145 (hair) en
023-7434146 (beauty).

Kastanjeboom Gasthuisplein
verliest dikke tak
De grote kastanjeboom aan het Gasthuisplein heeft een
behoorlijk dikke tak verloren. De tak is bovenop een drietal geparkeerd staande auto’s gevallen maar heeft geen
schade veroorzaakt.
Onlangs meldde de gemeente
al dat de boom, een gemeen
telijk monument, ondanks
het verlies van bijna alle bla

deren niet ziek is. De tak, met
op het dikste gedeelte een
diameter van naar schatting
30 centimeter, was ook duide

lijk gezond alleen op de breuk
was een rotting ontstaan
waardoor de tak is afgebro
ken. De brandweer heeft met
behulp van een kettingzaag
en de per 2015 wegbezuinigde
ladderwagen de tak kunnen
verwijderen zonder schade te
veroorzaken.
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Tuincentrum

Heeft u geen Bewoners of Bezoekers pas.
Dan kunt u als Bezoeker

op onze 'poet' vrij parkeren
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Uw auto kopen
of verkopen
via een professional?
www.autoverkoper.nu
sluit de deal voor U !!!
Ook voor reparatie, APK,
onderhoud, schadeherstel
(gratis vervangende auto)
autoverzekering, haal
en brengservice!!,
taxatierapport (gratis)
Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................
Fluffy's Nail-corner
Bel voor een
professionele en gezellige
nagelbehandeling
met Petra Koper.
Inmiddels al 17 jaar ervaring.
Tel: 06-14719355
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

ZANDKORRELS
Garage te huur
nabij Trompstraat
€ 125,- per maand
06-53256274
.........................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door
zorgverzekering)
.........................................................
Valk Glasstudio
voor Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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.
.........................................................
Garnalennetten
(nieuwe kro's)
Fijnmazig in div. maten
tot 2.00 mtr. breed.
netrep./vernieuwen
info: 06-47940384
(na 18.00 uur)
meer info:
www.garnalennet.nl
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in via
www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Henny's Pedicure Salon
voor al uw voetproblemen
diabetische en
reumatische voet
Wordt vergoed door de verz.
Komt ook bij u thuis. Tel:
06-50203097
/06-31931940
.........................................................

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

Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................

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

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

L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
wassen zonder water,
electrische voetenwarmer,
kruikenhouder, trippelstoel,
electrische deken,
gipsbescherming douchen

Ga je trouwen?
Boek dan een artiest,
DJ of een complete
Drive-In show. ook geschikt
voor andere feesten!
info@onair-events.nl
www.onair-events.nl
Tel: 023-6200064
........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Woningonderhoud
Schilderen, verbouwen,
sanitair, van tuin tot dak.
We kunnen weer opdrachten
aannemen. Al 12 jaar
in Zandvoort e.o.
www.rin-woning
onderhoud.nl.
06-23582119. Gratis offerte.
.........................................................
Te huur per 1 oktober:
zelfst. woonruimte / studio.
Eigen K/D/T,
eigen entree. Voor 1 pers.,
€ 650 p.m., 1 mnd. borg.
Info: 06-4793 5536
.........................................................
Bernard Coiffures
6 sept. ga ik weer beginnen.
Vanaf 3 sept. kunt u weer
bellen voor een afspraak
op onze nieuwe locatie:
Corn. Slegersstraat 4.
Tel. 5715880.
Tot dan, Paola
van Bernard Coiffures
.........................................................
Te huur tot 1-5-2012:
gemeub. flat in De
Schelp. € 700 incl.
+internet+parkeren.
Tel. 06-17455032
of 023-5719357
.........................................................
Restauratie en reparatie
Klokkenmaker R.J. Karper
op afspraak, tel. 5719326
www.rj-karper.nl
.........................................................
Tegen transportkosten af
te halen: Waldemar piano.
Eerste etage, geen lift.
V. Fenemaplein 4F2,
tel. 5714966
.........................................................
Vivesi
Onderhouds- en
tegelzetbedrijf.
Badkamers, keukens,
zand-cement, vloeren, alle
tegelwerken, schilder- en
stucwerk. Tel. 06-26752424
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C U L T U U R
Sporen uit het verleden
Jacob Molenaar ‘De Puur’

door Nel Kerkman

We gaan terug naar de glas-in-loodra-

Zomerexpositie was succesvol
De lokale raad van kerken kijkt terug op een druk bezochte

zomerexpositie ‘Heilige plaatsen’. Meer dan 400 bezoe-

kers, overal vandaan, hebben de kunstwerken van 23 Zand-

voortse kunstenaars in de maanden juli en augustus bewonderd.

men die te bewonderen zijn in restaurant/lounge Bliss boven de Hema. De zes
ramen zijn oorspronkelijk van restaurant

Rinkel dat daar gevestigd was. Er zijn al
twee van de zes ramen gepubliceerd, alle

afbeeldingen bij elkaar tonen een stukje
Zandvoortse geschiedenis.

De dorpsomroeper

Op het gebrandschilderde raam staat Jacob Molenaar ‘De Puur’ afgebeeld als dorpsomroeper,
met zijn zeemanshoed op, de baaien ‘boezee’ aan en met de klink in zijn hand. In zijn jonge
jaren maakte Jacob vele reizen met de Zandvoortse vissersvloot. Later werd hij waker en
omroeper. Zodra hij op ‘de worf’ ontdekte dat de vissersvloot in aantocht was ging hij het
dorp in om met zijn klink de bevolking met zijn roep: ‘Al degeen, die garnael kope wulle,
komme an zee!’ aan te sporen om naar de visafslag te komen. Jacob staat afgebeeld op het
Kerkpad waar het hoogteverschil van de Zuidbuurt naar de Poststraat 3 meter is. Het Kerkpad
behoort tot de vijf oorspronkelijke ‘oerpaden’ die naar zee lopen. Op de achtergrond staat
de toenmalige N-H kerk. Nog steeds is de maker van deze schitterende ramen onbekend.
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

Zomerexpositie in de Agatha kerk

tekst en foto Nel Kerkman

In totaal zijn er zes kunstwer
ken aangekocht. Een mooi

resultaat en tevens een be
vestiging dat de exposities
kwalitatief zeer gewaardeerd
worden.Tijdens de exposi

Niemand minder dan de vaderlandse en Europese ‘Queen
of Jazz’, Rita Reys, zal het tweede lustrum van Jazz in

Zandvoort inluiden. Komende zondag zal zij in theater De

Krocht optreden met, bijna als vanzelfsprekend, het Trio
Johan Clement dat vanaf het prille begin de ruggengraat

is van deze serie concerten. Dit is de start van het 10e jaargang van Jazz in Zandvoort.

Rita Reys was in 2008 al eens in De Krocht

Rita Reys draagt sinds 1960
de titel Europe's First Lady of
Jazz, haar toegekend door
het internationale jazzfes
tival van Juan Les Pins (Fr).
Haar naam werd internati

onaal reeds gevestigd toen
zij in 1956 in New York voor
Columbia Records de LP ‘The
Cool Voice Of Rita Reys’ op
nam samen met Art Blakey's
Jazz Messengers. Nadien

zou ze nog veel meer met de
groten van de Amerikaanse
jazzmusici samenwerken,
onder wie Jimmy Smith,
Dizzy Gillespie, Johnny
Griffin, Stan Getz, Lester
Young, Zoot Sims en Milt
Hinton. In 1965 nam ze een
elpee op samen met de
Amerikaanse dirigent en ar
rangeur Oliver Nelson. Vier
jaar later was ze, samen met
haar veel te vroeg overle
den echtgenoot en bege
leider Pim Jacobs, de eerste
Nederlandse jazzmusicus
die optrad tijdens het New
Orleans Jazz Festival. Haar
naam was toen voor eeuwig
gevestigd.
Het concert vindt plaats in
theater De Krocht en be
gint zondag om 14.30 uur.
De entree bedraagt € 15 en
studenten betalen niet meer
dan € 8. Zie voor meer infor
matie de vernieuwde websi
te www.jazzinzandvoort.nl.

Welk thema de zomerexpo
sitie van volgend jaar krijgt
staat nog niet vast maar
het zal zeker weer een uit
daging voor de kunstenaars
worden om aan de opdracht
te voldoen. Wilt u ook eens
mee doen en woont u in
Zandvoort, neem dan con
tact op met Marina Wasse
naar-Nijhuis, tel. 5712861 of
e-mail: nijhuis9@vodafone.nl.
Zij geeft u alle informatie over
de inschrijving aan de nieuwe
expositie 2012.

Open Monumentendag 2011
Voor de 25e keer viert Nederland de landelijke monumen-

tendagen. In Zandvoort organiseert de Stichting Behoud
Zandvoorts Cultureel Erfgoed (BZCE), met onder zijn pa-

raplu diverse historische verenigingen, in samenwerking

Jazz in Zandvoort trapt af met Rita Reys

tie was om de week gitarist
Michael Knubbe aanwezig om
de bezoekers te laten genieten
van zijn zang en gitaarspel.
Menige gast nam de gelegen
heid te baat om ook het interi
eur van de kerk te bewonderen
of een kaarsje te branden.

met het Zandvoorts Museum de Open Monumenten Dagen op 11 en 12 september.

De garage Davids op de plek waar nu Dirk van der Broek is gevestigd

door Nel Kerkman

In eerste instantie leek het
landelijk thema 2011 ‘Nieuw
gebruik - Oud gebouw’ voor
Zandvoort niet of nauwelijks
te verwezenlijken, maar bij
nader inzien zijn er toch nog
25 gebouwen gevonden die
voldoen aan het thema. Veelal
zijn de gebouwen die herge
bruikt worden, monumentale
panden die nog net niet op
de monumentenlijst staan.
Door het hergebruik voegen
deze panden in hun nieuwe
functie weer iets toe aan de

Zandvoortse geschiedenis en
blijven daardoor behouden.
Sommige panden hebben
helaas aan de buitenkant
een dusdanige metamorfose
ondergaan dat ze niet meer te
vergelijken zijn met het oude
gebouw.

Gratis entree

Op zaterdag 10 en zondag
11 september is in het Zand
voorts Museum van 11.00 tot
17.00 uur een klein overzicht
van de panden die door een
nieuw gebruik, een nieuw
leven hebben gekregen. Met

oude foto’s en tekst wordt de
oorspronkelijke functie’s van
de panden getoond, in com
binatie met een foto van nu.
Verder is in het museum een
oud nostalgisch winkeltje in
gericht met als tegenhanger
foto’s en attributen van su
permarkt Dirk van den Broek.
Want waar ooit, voor 1970, de
Formule 1-teams hun wagens
stalden, bij garagebedrijf
Davids, staan nu de winkel
wagentjes van Dirk van den
Broek en hebben monteurs
plaats gemaakt voor winke
lend publiek.

Recycling

Tevens is er op de zaterdag
om 13.30 uur een rondwande
ling ‘Recycling’ langs panden
die een nieuwe functie heb
ben gekregen. Vertrekplaats
is het Zandvoorts Museum,
het pand dat vroeger een
verzorgingshuis was. Een
van de weinige rijksmonu
menten van Zandvoort, de
Protestantse kerk aan het
Kerkplein, is op de zondag van
11.00 tot 16.00 uur geopend
en er worden rondleidingen
gegeven. Voor meer informa
tie zijn de verenigingen aan
wezig die deel uitmaken van
de stichting BZCE.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Feest

Kaashuis Tromp 50 jaar!

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Nu ook op de
Elandsgracht - Amsterdam

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Bij aankoop van 10 euro
gratis pakje
roomboter 250 gram
of
10 verse scharreleieren

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

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

Hele maand september voor Pashouders:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Malse Gelderse varkenshaas
500 gram € 7,50

Remy Draaijer - 06-54323689

kijk ook eens op onze website:

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b

www.slagerijhorneman.nl

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie bloemenvazen
binnen hebben?

Medina Woninginrichters

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Aanbieding voor de maand september:
Vitrage en gordijnen deze maand: 10% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Aanbieding voor
de maand september:

Zachte contactlenzen
Lease-Plan
al vanaf 11 euro per maand!!!

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

for shoes

Voor Pashouders
Gratis glaasje wijn bij de
gekookte Zeeuwse mosselen

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Betreft:

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties
(partners en ouder/kind).

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

De nieuwe
wintercollectie is
binnen en de
nieuwe Ugg schoenen
zijn er weer!

10% korting op vertoon van de ZandvoortPas

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting
*

Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

15% korting

op wenskaarten
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand september

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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
n Zandkorrel plaatsen.
ee
is
Reken zelf uw voordeel
at
gr
ig
al
nm
ee
u
ortPas kunt
Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
r
aa
m
el
rr
ko
nd
Za
de
volgen
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Krant niet ontvangen?

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

Actie vanaf

OPENIN
GS
ACTIE

donderdag 1 september
t/m zondag 4 september:
 Poesta € 1,55
 Wit Stokbrood € 1,80
 Koffie met gevulde koek € 2,95

1 SEPTE
MB
2011 ER

Stap ook eens binnen voor een
heerlijk kopje koffie met een belegd broodje

Bij éérs
te a
mooi C ankoop
ADEAU

actie is

Autobedrijf Zandvoort

geldig t/

m 3 sep

OP = OP

Hét APK keurstation

tember

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

2011

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Voor een maatje meer
Haltestraat 11 2042 LL Zandvoort
T 023 5296799

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

QUINTYFASHION.NL

www.autobedrijfzandvoort.nl

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

Is dit voor u een dagelijks
ritueel of een
wekelijkse zeldzaamheid??
Het gaat zoals het
moet met Elvitaal
Stoelgang!!
Geheel natuurlijk
en Senna vrij.

100 tabletten €12,50
Tegen inlevering
van deze advertentie
aan de kraam:

belastingaangiften / fiscale adviezen
administraties / boekhoudingen • jaarrekeningen

100 tabletten €10,-

Venavo:

Natuurvoeding, kruiden, thee en voedingssupplementen.
Elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
P.s. ook met "slecht" weer staan wij er!!
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Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Pim Kuijken
Een veelzijdig maar vooral aimabel mens; dat kan zonder
overdrijving gezegd worden over mijn gesprekspartner

van deze week, Pim Kuijken. Hij is in 1942 in Heemstede
geboren, waar zijn ouders een kapperszaak hadden. "Om-

dat ik al van jongs af aan geïnteresseerd ben in de natuur

ging ik na de Mulo naar de tuinbouwschool in Aalsmeer.
Na mijn diensttijd kwam ik in de bloementeelt terecht.

Kuijken kreeg onverwachts de kans om op het entomologisch
laboratorium van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
in Amsterdam te komen werken, wat hij 10,5 jaar met heel
veel plezier gedaan heeft. Hij deed daar weten
schappelijk onderzoek naar de bestrijding
van ‘voorraadinsecten’ en ‘resistentieme
chanismen’.
“Op mijn 23e ben ik getrouwd
met een Zandvoortse en zijn
wij Zandvoort komen wonen.
We hebben samen een zoon en
een dochter en vier prachtige
kleinkinderen. Inmiddels ben ik
gescheiden, opnieuw getrouwd
en al weer 20 jaar gelukkig met
Mary”, vertelt hij.

Tot zondag best
aardig weer

(2006-2010). De geschiedenis herhaalde zich want na zijn
afscheid in 2010 is hij nu opnieuw buitengewoon commis
sielid. “Mijn laatste periode als raadslid was bijzonder voor mij,
mede omdat ik ook enige tijd de toenmalige burgemeester
Rob van der Heijden mocht vervangen als voorzitter van de
gemeenteraad. Dit was weer een heel andere kant van het
politieke proces omdat ik vanuit deze positie ook nauw betrok
ken ben geweest bij de waarneming en opvolging van hem”,
herinnert hij zich.
Kuijken is echt een 'mensen-mens', voelt zich altijd betrokken
en heeft ook veel affiniteit met het besturen van zorgorga
nisaties. Van 2002 tot 2011 zat hij in de Raad van
Toezicht van Zorgcontact en sinds 2009 is
hij lid van de Raad van Toezicht van het
Reinaldahuis.

Als wij over zijn hobby's komen
te praten, verschijnt er een heel
andere glans over zijn gezicht.
Kuijken voetbalde bij de KHFC
en op zijn 17e werd hij geko
zen in het Haarlems jeug
delftal. Daarnaast heeft hij in
de loop der jaren ge(tafel)ten
nist, gehonkbald en badminton
gespeeld. Zijn grootste passie is
echter insecten. "Op mijn 17e raakte
Tijdens zijn werk bij het KIT ontstond
ik gefascineerd door vlinders en ben
zijn belangstelling voor het perso
ik begonnen met mijn verzameling
neelswerk en medezeggenschap en werd
Nederlandse en Europese (nacht)vlinders.
hij voorzitter van de personeelsraad. Rond zijn
Pim Kuijken
Naast het vangen heb ik ook meer hobbyachtig
30e werd Pim formatiemedewerker personeelsza
ken bij het KIT en kreeg hij in Den Haag bij het ministerie van zelf vlinders gekweekt." Wie zijn ongelooflijk mooie collectie
Binnenlandse zaken een drie maanden durende opleiding om bekijkt, raakt onwillekeurig zeer onder de indruk. Hij kan be
vervolgens stage te lopen bij het Ministerie van Buitenlandse slist een expert op dit gebied genoemd worden en dat geldt
zaken. Als 'formatiemedewerker' moest hij per KIT-afdeling ook voor zijn kennis over bijen en wespen, waarop hij in 1992 is
functiebeschrijvingen en waarderingen maken. In 1976 trad overgestapt. Ook hier wilde hij weer zijn bijdrage leveren mar
hij in dienst bij de gemeente Haarlem in praktisch dezelfde dan als bestuurder van de entomologische vereniging. Sinds
functie. Om de juiste informatie te krijgen moest hij vooral een aantal jaren inventariseert hij officieel de bijenfauna in
mensen interviewen. “Dat werk was op mijn lijf geschreven. de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Daarbij was het ook interessant want doordat je met alle
functies en afdelingen in contact kwam wist je precies wat Niet verbazingwekkend is het dat door zijn interesse in de na
er in de gemeente gebeurde!", zegt hij. Daarna heeft hij nog tuur hij ook dol op reizen is. Naast wintersport en de Griekse
2 functies bekleed. Eerst P&O adviseur en vanaf 1990 Hoofd eilanden heeft hij veel landen in Zuid-Amerika bezocht, zoals
P&O van één van de sectoren van de gemeente Haarlem. Na Chili en het eldorado op het gebied van bijzondere planten en
lang wikken en wegen, ging Kuijken met zijn 62e met ver dieren: Costa Rica. In Maleisië kwam hij oog in oog te staan
vroegd pensioen. Dat viel nog niet mee, het voelde daarna met vervaarlijke varanen; daarnaast kwamen ook douane
beslist of hij moest afkicken en het heeft een behoorlijke tijd stempels uit Thailand, Bali en Lombok in zijn paspoort te
geduurd, voordat hij zijn draai opnieuw gevonden had.
staan. Met zijn zoon en kleinzoon bracht hij als contrast een
bezoek aan Singapore, Las Vegas en Hong Kong!
De politiek lijkt haast als vanzelfsprekend bij hem te horen. In
1974 werd hij lid van de PvdA en was hij 6 jaar voorzitter van Het was een bijzonder boeiend gesprek met deze dorpsge
de afdeling Zandvoort. Tussentijds kwam hij in 1984 in de ge noot, waarbij nog veel meer zaken aan de orde kwamen, zoals
meenteraad en dat gedurende tien jaar. Na het overlijden van zijn volkstuin in Zandvoort Noord die hij vanaf de start 15 jaar
Jons Dommeck in 1996 nam hij diens plaats in de raad enige heeft gehad. Dat hij groene vingers heeft, is eveneens duidelijk
tijd weer in. Toen leek het mooi geweest, maar dat was slechts te zien aan de fraai aangelegde tuin. Helaas, een hele pagina
schijn. In eerste instantie als buitengewoon commissielid zit er niet in, maar die zou met gemak gevuld kunnen worden.
en vervolgens kwam hij weer in de raad als fractievoorzitter Dank je wel, Pim!

Afgelopen weekend was het weer eens halen en bren-

gen met het weer. We zijn er inmiddels aan gewend

geraakt in deze zowat natste zomer sinds tenminste
1901. De hoogzomer is ook opvallend somber geweest
in Zandvoort en omgeving.
Afgelopen maandagmorgen
was het ook weer bijna hui
len met de pet op in ZuidKennemerland, bij een ge
stage regen en slechts 11,5
graden op de thermometer.
Veel lager kunnen de tem
peraturen niet zijn in deze
periode van het jaar! Het
weer is inmiddels wel wat
opgeknapt, maar de koelte
duurde ook woensdag nog
even voort. Veel meer dan 1617 graden zat er niet in.
De nacht naar donderdag gaf
zelfs een temperatuur van
een graad of 9 in de buiten
gebieden van Zandvoort en
Bentveld. Tijdens uitgebreide
opklaringen kan het dus al
flink afkoelen in de al wat
langer wordende septem
bernachten, want september
staat nu op de kalender.
De positieve invloed van een
vlak hogedrukgebied neemt
toe richting het weekend. Het
weer kenmerkt zich tot en
met zaterdag door een tame
lijk rustige sfeer en een dag
temperatuur die richting 2223 graden uitkomt. Mogelijk
halen we zelfs nipt de 24
graden zaterdagmiddag. Het
strandweer zou zelfs even ac
ceptabel kunnen worden dan.
Veel wind is er dus niet en de

zon zal regelmatig schijnen,
vooral op vrijdag. Het blijft
goeddeels droog.
Het lijkt warempel een beetje
op nazomer dan, maar een
langdurige nazomerse peri
ode komt zo goed als zeker
niet aan zet de komende
tien dagen. Daar zijn de op
dringerige depressies vanuit
de IJslandkant te impulsief
voor, in eerste instantie op de
weerkaart. Op zondag neemt
de kans op regen alweer sterk
toe…
Voor volgende week wordt
zelfs een vrij diepe depres
sie berekend richting het
Noordzeegebied. Vaak is het
zo dat zo’n diepe depressie
niet geheel uit de verf komt
als het eenmaal puntje bij
paaltje is, maar we moeten
de raddraaier wel in de gaten
houden. Extra-tropische cy
clonen (voormalige orkanen)
sturen de weermodellen een
beetje in de war momenteel.
Er is een kleine kans dat het
weer al met al nog wel kan
meevallen straks. De maand
prognose september is deze
donderdag en deels vrijdag
via de weerprimeurlijn te ho
ren (0900-1234554).
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

18

21

23

22-23

Min

9

11

13

15

Zon

70%

80%

60%

45%

Neerslag

15%

25%

20%

70%

nno. 3-4

zzo. 3

zw. 4

zzw. 4

Weer
Temperatuur

Wind

15

Bekendmaking
OPENBARE BIJEENKOMST VAN RIJNLANDS VERENIGDE VERGADERING
De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland komt op woensdag 21 september
2011 om 13.00 uur bijeen in de VV-zaal van het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden.
De volgende zaken komen onder meer aan de orde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoeringskrediet Baggeren Bollenstreek-Noord
Uitvoeringskrediet project Baggeren Ringvaart Haarlemmermeerpolder
Aankoop Leendert de Boerspolder
Verlengen geldigheidsduur van 17 peilbesluiten
Vaststellen van 5 peilbesluiten
Aanvullend krediet voor realisatie vispassage bij boezemgemaal Halfweg
Kadeverbetering Ringdijk in Waddinxveen: vaststelling definitief projectplan + uitvoeringskrediet
Beheersmaatregelen blauwalgen
Krediet PFOS-sanering Schiphol
Aanbesteding accountantsdiensten 2012-2015
Adviescommissie Inkopen & Aanbesteden
Instellen Bijzonder Georganiseerd Overleg Samenwerking Muskusrattenbestrijding
Rapportage Rekenkamercommissie inzake navolgingsonderzoek kredietonderschrijdingen
Bestuurskrachtonderzoek
Aanpassing belastingstelsel waterschappen; Bestuursstandpunt Unie van Waterschappen
Afrekening fractievergoedingen 2010
Vaststellen reactie vervolg bestuurdersdag
Pilot verdiepingsslag overige watergangen en Diepteschouw
Ontsnipperen watersysteem Wassenaarschepolder e.o.
Gedragscode Flora- en Faunawet
Uitvoering 1e fase Kader Richtlijn Water-maatregelen in polder Reeuwijk
Rapport Kader Richtlijn Water - Toestand 2010
Voortgang project gebruik “Zuiveringsslib als biobrandstof”
Voortgangsrapportage ‘Emissiebeheer riolering 2010’
Stand van zaken opt-out regeling HVC te Alkmaar
Bestuurlijke samenvatting doelmatigheidsonderzoeken 2010
Voortgang opvolging aanbevelingen Rekenkamercommissie
Transitie Stichting Het Waterschapshuis naar Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis
Voortgang opstellen Programmabegroting 2012
Risicomanagementbeleid
Duurzaam Rijnland
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Samenwerkingsproject Roemenië in Donau Delta
Update internationale samenwerking
Inventarisatie onroerend erfgoed
Koninklijk Besluit van 8 augustus 2011 inzake benoeming G.J. Doornbos tot voorzitter
per 1 september 2011
• Uitwerking Bestuursakkoord Water

n
a
D sen

Grote Krocht 41 - Zandvoort
Tel. 06 - 21 589 520

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin - Salsa

Aanvang nieuwe cursussen
vanaf donderdag 15 september

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst komen onderstaande commissies uit de Verenigde Vergadering op
de aangegeven tijdstippen bijeen in het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden:
Commissie Voldoende Water
Commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening
Commissie Veiligheid en Gezond Water

-

dinsd. 6 sept. 2011 om 09.30 uur
woensd. 7 sept. 2011 om 08.30 uur
woensd. 7 sept. 2011 om 14.00 uur

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.
De stukken liggen vanaf 31 augustus 2011 tot aanvang van de vergadering voor eenieder ter inzage op
werkdagen tijdens kantooruren in het kantoorgebouw aan de Archimedesweg 1 in Leiden.
Alle stukken zijn ook via de internetsite www.rijnland.net in te zien.
Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Zij kunnen dit kenbaar maken tot
een half uur vóór aanvang van de vergadering aan de heer H.M. de Groot, tel. (071) 3063584
(of per e-mail: Bestuursondersteuning @rijnland.net).
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Bekendmaking
Nieuwe beleidsregels en algemene regels Keur
Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 16 augustus 2011 een
partiële herziening van de beleidsregels en algemene regels Keur vastgesteld. De partieel herziene beleidsregels en algemene regels treden vanaf 2 september 2011 in werking.
Meer informatie?
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij dhr. E.J. van Huijssteeden, (071) 306 34 57,
en dhr. J.K. Biesma, (071) 306 33 95 of via e-mail keur@rijnland.net.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Leiden, 31 augustus 2011

Kijk voor meer informatie over andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Leiden, 31 augustus 2011

Droge voeten, schoon water

Doen!

Nu dagelijks inschrijven
van maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur in Theater De Krocht

Droge voeten, schoon water
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Uitgesproken!

Interview
Marcel van Kuijk,
Muziekliefhebber pur sang

Natte wind & Ganzenwijn
Niet op het eerste gezicht een smaakvolle combinatie. In
tegendeel. Deze twee samen vormen een pact tegen op
het strand liggen, goudgele rakkers drinken aan de boulevard of gewoon in het ochtendzonnetje wakker worden
in je ochtendhemd. Nee, voor mij zeker geen natte wind
en ganzenwijn.

Hij is bekend onder muziekminnend Zandvoort... Mar-

cel van de Music Store. Oftewel Marcel van Kuijk, een 30

jarige muziekallesweter. Hij exploiteert nu al ruim 7 jaren deze onlangs vernieuwde winkel in de Kerkstraat, en
doet dat nog steeds met veel enthousiasme en passie.

Bij binnenkomst word ik verwelkomd door onze plaatsge
noot en de warme geluiden van Newton Faulkner, een van
zijn vele favoriete bands. We kunnen beginnen... Van Kuijk
is geboren in Utrecht en is op zijn 9e jaar naar Zandvoort
verhuisd. Na het behalen van zijn Mavo diploma was
hij zogezegd “klaar met leren”; hij wilde zijn eigen geld
verdienen en ging werken bij de Dekamarkt. Plotseling
waren er 5 jaren om en besloot hij dat het toch tijd werd
om iets te doen met zijn grote liefde voor muziek, die hij
deelt met zijn vader. De Music Store werd te koop aan
geboden en Marcel en zijn vader zagen een kans om van
hun hobby werk te maken. “De winkel kreeg ik van hem
voor mijn verjaardag”, vertelt hij. Sindsdien runt Marcel
deze en vindt hij dit, ondanks de ietwat teruglopende
handel door het aanbod op internet, eigenlijk veel ‘relax
ter’ dan werken voor een baas. En dat merk je aan alles!
Vragen staat vrij, advies is er altijd en wanneer het grote
aanbod toch niet toereikend is, kan er altijd besteld wor
den. “Ik heb veel van alles, maar het komt natuurlijk wel
eens voor dat ‘die ene’ er niet bij ligt. Dan duik ik gewoon

Marcel van Kuijk

achter de computer en is alles mogelijk.”
In de weinige vrije tijd die Marcel heeft gaat hij graag naar
concerten van zijn favoriete hardrock en heavy metal bands.
Deze bezoekt hij het liefst in de wat kleinere zalen zoals de
Melkweg en Paradiso in Amsterdam, “omdat deze locaties
een veel persoonlijkere sfeer geven dan bijvoorbeeld de
Heineken Music Hall en de Gelredome”. Behalve hardrock
vindt hij ook popmuziek en de classics van de jaren ’60 en
’70 fantastisch. Festivals zou hij liever wat vaker bezoeken,
maar die vallen natuurlijk veelal in de zomer en dat is ook
zijn drukste periode van het jaar.
Deze expert ademt muziek. Hij leeft ervoor en dat zie, hoor
en voel je aan alles in zijn winkel. Prachtig om te zien hoe
iemand zo bezig kan zijn met datgene waar hij gelukkig
van wordt. Als ik hem vraag hoe hij zijn leven over 30 jaar
voorstelt is dat echt nog steeds vooral bezig zijn met mu
ziek. Wat een verademing iemand te ontmoeten die zoveel
liefde heeft voor zijn vak!

Kijk nou eens!

De zonnestralen voel ik bijna, maar ze reiken net niet ver
genoeg. Wat kun je je daar toch ongelukkig van voelen zeg!
Het verlangen naar zon en niet krijgen. Het is zomer. Eind
augustus welteverstaan. Ik woon bijna op het strand en
dan kan ik er nog niet op liggen. In die ene mooie nieuwe
bikini, met dat broekje dat zo goed op mijn heupen past en
die ik speciaal heb gekocht voor die mooie zonneglimlach.
Wat is er gebeurd met de zon? Hoe kan dit? In de winter en
de herfst: okay, dan hoort regen er gewoon bij. Maar in de
zomer moet de zon gewoon schijnen. Veel! Met minimaal
25 graden! En moet je in je bikini op het strand kunnen liggen. Punt! Okay, okay, het kan altijd erger natuurlijk. Dit is
de zoveelste klaagzang over het weer dezer dagen. Maar
wat gaan we dan in godsnaam doen vandaag? Kachel aan,
warme choco inslaan, Yahtzee uit de kast? O ja, en dan ook
nog even naar de zonnebank.
Onlangs kwam ik de zonnegod tegen, bij de kringloopwinkel. Ik heb hem gekocht en hij staat nu naast mijn bed.
Misschien moet ik toch eens een sinaasappel en sigaretten
offeren. Zal het helpen? En als hij bestaat, zal hij de Natte
wind en de Ganzenwijn nuttigen? Ik wil het geloven! Ik
ga het maar eens proberen. Hopelijk
houdt hij van sinaasappels of misschien gewoon een goed glas wijn
met een nootje erbij? Op naar de supermarkt, maar eerst even onder de
zonnebank.

Tekst & foto: Mandy Schoorl

door Maxim Roos

Binnen komen rijden via de Zeeweg, en dan blij zijn met wat je ziet.
Als je zoveel reist sta je er soms te weinig bij stil hoe heerlijk zwijmelen het
bij een Zandvoortse zonsondergang kan zijn! Met de juiste ingrediënten
als zee, zon en witte strandhuisdakjes kom je daarmee een heel eind!

Tegeltje
“Twee geloven op één kussen,
daar slaapt de duivel tussen.
En de waarheid ligt
altijd in het midden"
Uitspraak van Theo Maassen
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expositie van de 61 jaar dat de Fotokring Zandvoort oud is.
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kookrubriek
18

10

Meld u aan op nierstichting.nl of bel 035 697 8050

Oplossing Breinbreker
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Collecteer ook in de derde week van september.

9

Kunt u een paar uurtjes
missen?

2

Bereiding:

Fruit op laag vuur de ui en knoflook in een scheutje olie glazig in een flinke (mossel)
pan. Of twee. Laat de rode peper en de gember even mee fruiten. Giet de sherry en
vissaus erbij en breng aan de kook. Knijp de limoen erboven uit. Voeg de mosselen
toe, doe de deksel op de pan en laat ca. 5 minuten zachtjes koken. Schud de pan tus
sentijds een paar keer goed om (deksel vasthouden). Strooi de koriander erover. Zet
de pan als de mosselen open staan, gewoon op tafel. Lekker met volkoren stokbrood
om het kookvocht op te deppen.

Kunt u haar dit geven? Ga dan snel eens langs om kennis te maken met Roos. Dierentehuis
Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00
uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

4

1 limoen,
4 kg schoongemaakte
mosselen,
bosje verse koriander,
grof gehakt.

5

stukje verse gember
(ca. 6 cm), geraspt,
scheut droge
sherry,
scheut vissaus,

11 8\28 8

1 grote rode ui, gesnipperd,
wat plantaardige olie,
2 teentjes gesnipperde
knoflook,
1 rode peper, fijngehakt,

9

Benodigdheden:

5

Hoofdgerecht voor 4 personen

14

Thaïse mosselen

8

Recept

5

Recept

Een Roos zonder doorns,
dat is deze lieve poes. Ze
is makkelijk, rustig en een
beetje te dik. Roos is 10
jaar jong en heeft wat
probleempjes met haar
hart, hiervoor krijgt ze
medicijnen. Ze heeft zo
haar eigen manier van
doen en doet dat ook
het liefst alleen; andere
katten hoeven voor haar
niet zo en ook honden en
kleine kinderen heeft ze
het liefst zo ver mogelijk
bij haar uit de buurt. Even knuffelen en op schoot zitten vindt ze prima en ook spelen
met een veertje vindt ze leuk maar lekker naar buiten gaan en in het zonnetje liggen is
een van haar meest favoriete bezigheden. Roos zoekt daarom een rustig huis met een
leuke tuin waar ze heerlijk kan zonnebaden en van haar rust kan genieten.
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Kook eens anders

Dier van de Week

6

De oplossing staat elders op deze pagina

ast fotograferen. Er worden
45 foto’s geëxposeerd, waar
van het merendeel in kleur is
en een aantal in zwart-wit.

21

=

1

Bre -

AEJ

2

K

De Fotokring is een kleine
club met een bijna gelijk
aantal mannen en vrouwen
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De expositie is vanaf vrijdag
2 september tot en met 10
november aanstaande in
het Woonzorgcentrum A.G.
Bodaan in Bentveld. De ope
ningstijden zijn maandag
t/m vrijdag van 09.00 tot
16.30 uur, zaterdag en zon
dag van 09.00 tot 12.00 uur.
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positieruimte in de bibliotheek meer is. Het wordt de 54e
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in Bentveld. Dit ten gevolge van het feit dat er geen ex-
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kerende foto-expositie in woonzorgcentrum A.G. Bodaan

De getoonde foto's zijn zeer
verschillend, maar ook als de
foto's hetzelfde onderwerp
betreffen, kunnen die totaal
verschillend zijn. En niet al
leen in beeld maar ook in
zienswijze en/of belichting.
Techniek is zowel digitaal
als een enkele analoog.
Landschappen, jaargetijden,
stillevens, u kunt het alle
maal komen zien en ervaren.
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

De Fotokring Zandvoort organiseert haar jaarlijks terug-
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Achter de schermen van nieuw
avro-programma ‘Dierenbeschermers’

Walk of Fame
aflevering 4

Louis Davids:

zanger van de grootste Zandvoort-hit ooit

Dierentehuis Kennemerland uitgebreid op televisie

Vanaf 7 september zendt de AVRO een 10-delige serie uit
over medewerkers en vrijwilligers van de Dierenbescherming, getiteld ‘Dierenbeschermers’. Ook in Dierentehuis
Kennemerland in Zandvoort zijn opnamen gemaakt. Een
kijkje achter de schermen van reality tv…

staan bij productiemaatschappij IDTV. De AVRO vond het leuk
en kocht 10 afleveringen van 25 minuten. Afgelopen april is
IDTV begonnen met het uitzoeken van tv-genieke dierenbe
schermers. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
(LID) schoof zelf twee inspecteurs naar voren die bereid waren
om een tv-ploeg op sleeptouw te nemen. De LID onderzoekt
meldingen van verwaarlozing en mishandeling van dieren, en
beide inspecteurs, Ellis Rogier en Eduard Opperman, werkten
voorheen bij de politie. Je moet stevig in je schoenen staan
om alleen en ongewapend af te gaan op mensen die verdacht
worden van het slecht behandelen van dieren: je weet maar
nooit wat je tegen gaat komen. In de serie zijn daar wat fraaie
staaltjes van te zien. Maar in Dierentehuis Kennemerland gaat
het er gemoedelijk aan toe. Marlies en Brenda hebben wel
wat moeite met de aanwezigheid van de camera, en zijn bang
dat ze raar, saai of onnatuurlijk overkomen. Maar Hanneke
De cameraploeg volgt Marlies Schneider tijdens haar werk
weet ze te overtuigen dat die angst volslagen ongegrond
| Foto: Jolanda Meier-Koning
is. Dat beide dames ondanks hun lichte gêne meewerken is
In elke aflevering zitten drie verhaallijnen: een dag mee met omdat de Dierenbescherming afhankelijk is van leden en do
de dierenambulance, een dag mee met de inspectie, en een nateurs, en een tv-serie die straks honderdduizenden kijkers
portret van een dierenbeschermer. In die laatste categorie zijn gaat trekken is een perfect podium. De commentaarstem in
twee dagen opnamen gemaakt in Zandvoort, met beheerder Dierenbeschermers is van radiopresentator Hans Schiffers. Hij
Marlies Schneider en met vrijwilligers Christophe Geuskens en noemt het programma een ‘echte eye opener’:“Ik vind het hart
Brenda van der Pol. De eindredacteur kwam een paar weken verwarmend om te ontdekken dat er duizenden vrijwilligers in
voorafgaand aan de opnamen langs om uit te leggen wat de Nederland zijn die zich onvoorwaardelijk met hart en ziel voor
bedoeling was. “Jullie doen gewoon je ding, en wij volgen met dieren inzetten.” Het portret van Marlies Schneider zit meteen
de camera. Na een uur merk je niet eens meer dat we er zijn.” in de eerste aflevering aanstaande woensdag. Christophe en
Brenda zijn op 5 oktober te zien. Verderop in de serie volgt er
Op de vroege ochtend van de eerste opnamedag (17 mei j.l.) ook nog een item met moeder en dochter Ria en Joyce van
nam regisseur Hanneke Reniers met Marlies door wat ze in Oevelen. Ria coördineert de nazorg van geplaatste asieldieren,
haar agenda heeft staan. Marlies begint elke dag met het en dochter Joyce is assistent-beheerder.
uitlaten van huishond Boet, vertelt ze. “Goed, filmen we dat
eerst.” Cameraman Tijo Oost neemt een strategische plek in, en Aan het eind van de eerste opnamedag plaatst Hanneke
Hanneke roept naar Marlies: “Okay, kom maar. Graag links langs Marlies samen met haar partner Martin en assistente Joyce
de camera lopen!” Boet draaft voor Marlies uit en schiet als een aan de picknicktafel buiten en zegt: “Zo, als jullie hier nu even
speer rechts langs de camera. De hond heeft het prima onthou theedrinken en napraten over de dag, dan heb ik een leuk
den: “Jullie doen gewoon je ding, en wij volgen met de camera.” eindplaatje.” “Wat een toneelstukje,” mompelt Marlies, maar
doet gedwee wat Hanneke vraagt. Zo een toneelstukje is het
Lang verhaal kort: Marlies en Boet moeten nog drie keer aan niet, want zo zitten ze wel vaker. Maar het gekke bij het maken
komen lopen voor de mooiste take. Ja, tv maken is toch een van reality tv is: als je mensen volgt met een camera, worden
zorgvuldig vak. Om het er goed uit te laten zien moet de na ze zich bewust van wat ze normaal onbewust doen, en is het
tuurlijke loop der dingen soms een beetje gestuurd worden, voor je het weet geen reality meer. Behalve onder leiding van
anders valt het niet te monteren tot een soepel lopend geheel. ervaren regisseurs als Hanneke Reniers en haar collega Eelke
Marlies heeft, zoals altijd overigens, een volle dag: ze instrueert Bokelman. Kijk zelf maar: ‘Dierenbeschermers’, elke woensdag
de vrijwilligers, ze doet de administratie, ze zit achter de balie, om 19.25 u. op Nederland 1 bij de AVRO.
ze geeft katten medicijnen, en ze helpt de hondenfysiothera
peut. Ondertussen vertelt ze enthousiast over haar werk, haar
motivatie en haar ervaringen. Je voelt het ter plekke: dit wordt
een hartstikke leuk item! “Het wordt een mooie serie,” beaamt
regisseur Hanneke, “dierenbeschermers zijn bevlogen mensen,
en in hun werk komen tal van emoties voorbij: verdriet, blijd
schap, boosheid, spanning, ontroering, noem maar op. Dat
levert boeiende tv op.”

Een echte eye opener

Het idee voor ‘Dierenbeschermers’ is een jaar geleden ont

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming treft veel dierenleed
aan in Nederland

Louis Davids was in de eerste decennia van de vorige eeuw
een ware superster in Nederland, vergelijkbaar met latere
grootheden als Toon Hermans, Wim Sonneveld en André
van Duin. Hij was zanger, cabaretier, revueartiest, acteur,
toneelschrijver en theaterdirecteur. Ook in Duitsland, Engeland en zelfs Indië vierde hij triomfen. Zijn hits behoren
tot de weinige Nederlandstalige vooroorlogse liedjes die
tot in de 21e eeuw zijn blijven doorklinken, zoals ‘De voetbalmatch’ en ‘De kleine man’.
Opvallend is dat veel van Louis Davids’ grote hits, liedjes met
suggesties voor leuke toeristische uitjes waren. ‘Een reisje
langs de Rijn’ bijvoorbeeld, en natuurlijk ‘Naar de bollen’.
Maar hij mocht zijn fans ook graag naar het strand sturen,
gezien de krakers ‘Weekend in Scheveningen’, en vooral,
daarom ook zijn plek op deze Walk of Fame, het fameuze ‘We
gaan naar Zandvoort bij de zee (en nemen broodjes en kof
fie mee)’. Davids ontdekte het liedje in Engeland, schreef er
deze Nederlandse tekst op en bracht het uit in 1922. Daarna
nestelde het zich definitief in het collectief geheugen van
alle Nederlanders, waarmee Zandvoort ook muzikaal op de
kaart werd gezet. Davids zingt onder meer: ‘Oostende is te
banaal, Monte Carlo is te duur, we prefereren Zandvoort
want daar vind je meer natuur.’ Sommige dingen veranderen
gelukkig nooit…
Louis Davids werd in 1883 als Simon David in Rotterdam
geboren. Hij was de jongste van acht kinderen in een arm
Joods gezin; zijn ouders traden op met komische kermisacts,
en Louis was pas 8 toen hij in hun voetsporen trad, eerst met
zijn broer Hakkie, later met zijn zussen Rika en Henriëtte
(alias Heintje). Hij deed naast zijn ontluikende zangcarrière
pogingen om door te breken als goochelaar, zonder veel
succes. Zijn echte doorbraak kwam toen hij met de Engelse
pianiste Margie Morris ging samenwerken. Mede onder haar
invloed werd Davids een geroutineerde cabaretier, en werd
zijn repertoire steeds breder. Toen het duo na negen jaar
uit elkaar ging, stortte Louis zich op de revue; toen was het
hek echt van de dam. Hij werd een megaster en trok avond
aan avond volle zalen. Onder zijn leiding begonnen illustere
namen als Wim Sonneveld, Wim Kan en Corry Vonk hun car
rières. En het kermisjongetje schopte het zelfs tot directeur
van het Kurhaus in Scheveningen.
Louis Davids had zijn hele leven last van astma, een ziekte
die hem uiteindelijk in 1939, slechts 55 jaar oud, fataal werd.
De verschrikkingen van de oorlog zijn hem in ieder geval
bespaard gebleven.
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De gezelligste cafés van Zandvoort
organiseren op

Zondag 18 september

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Op woensdag 7 en 14 september kunt u ons ontmoeten
op de markt in Zandvoort. Hier kunt u kennis
maken met verschillende cursussen en docenten.
Wij presenten ons cursusaanbod en overzicht.

Kinderen:
Peuters in Beweging vanaf 2 jaar.
Woensdag 9:30 - 10:30

5 oktober – 14 december

Donderdag 15:30 – 16:45

15 september – 13 oktober

Creatief met foto’s op de computer. vanaf 9 jaar.

De Holland Casino Zandvoort Solexrace
wil alle sponsors bedanken voor hun
bijdrage en alle vrijwilligers voor hun hulp.

Rondje Dzaonrdvpoort
t

h
Kroegentoc

nd

Gra

Wilt u nog nagenieten van dit evenement
kijk dan op youtube,
onder Zandvoort TV Solexrace.

Café

XL

Aanvang 13.00 uur

Volwassenen bewegen:
Struinen in de Duinen.

Inschrijven tot 10 september
bij één van deze gezellige cafés
• deelname 10 euro •

beleef de duinen terwijl we samen wandelen.

Woensdag 10:00 – 11:30

14 september – 12 oktober

Donderdag 20:00 – 22:00

29 september- 22 december

Dinsdag 20:00 – 21:30

13 september – 29 november

Zaterdag 10:15 – 12:15

22 oktober

Vrijdag 11:00 – 12:00

16 september – 16 december

Donderdag 14:30 -15:30

22 september – 15 december

Improvisatie toneel, Theatersport
YogActief

Meditatie-Yoga workshop
Hatha Yoga

2B
Alex
Bluys
FAme
Fier

Houding en Conditie op muziek 55 plus

Taarten versieren
8 oktober

Woensdag 19:00 – 22:00

12 oktober

Een workshop

Kunstgeschiedenis,

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

van impressionisme naar Van Gogh.

Donderdag
27 oktober – 3 november

10:00 – 12:00		

Dinsdag 20:00 – 22:00

4 oktober – 29 november

piripi
WApen vAn ZAndvOOrt
WilliAms
xl
yAnKs sAlOOn

APK

Creatief:
Zaterdag 12:30 – 15:30

KliKspAAn
lAmstrAel
lAurel & HArdy
neuF
OOmstee

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

Schilderen vanuit de kleurologie
Maak je dromen waar!

Een workshop met positieve gevolgen.

Maandag 9:30 – 15:00		 14 november

Klussen met Fred in en om het huis,
speciaal voor senioren (ook vrouwen).

Vrijdag 13:30 – 15:00

23 september – 16 december.

Talen:
Engels
Donderdag 13:00 – 14:30

22 september – 15 december

Woensdag 20:30 - 22:00

21 september – 14 december

Woensdag 19:00 – 20:30

21 september – 14 december

Donderdag 10:30 – 12:00

22 september – 15 december

Spaans, Beginners

Spaans III,een vervolg op Spaans II
Nederlands

Computer:
Office 2007 voor ZZPers
Maandag 20:00 – 22:00

24 oktober – 28 november

Woensdag 20:00 – 22:00

26 oktober – 30 november

Donderdag 20:00 – 22:00

27 oktober – 1 december

Dinsdag 10:00 – 12:00

13 september – 4 oktober

Website bouwen en onderhouden
Digitale Fotobewerking

Senioren Snuffel computercursus

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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Hersentraining en internettherapie
Neurofeedback (NFB) is een behandelingsmethode die in
Nederland steeds meer bekendheid geniet bij het grote
publiek. De methode kan voor allerlei klachten ingezet
worden, zoals angst, depressie, slaapstoornissen, ‘burn
out’, migraine/hoofdpijn, aandachtstoornissen en hyperactiviteit (onder andere ADHD en ADD). Sinds kort is het
ook mogelijk om dergelijke behandelingen te krijgen in de
Huisartsenpraktijk Zandvoort.
Neurofeedback is een trai
ningsmethode die het mo
gelijk maakt de werking van
het centraal zenuwstelsel
te beïnvloeden door mid
del van training van de her
sengolven. Neurofeedback
is een onderdeel van de
biofeedback. Biofeedbacktrainingen zijn methoden
om allerlei onbewust ver
lopende functies, zoals
hartslag, ademhaling, huid
temperatuur, zweetuitschei

ding enz., door middel van
individuele trainingen te
beïnvloeden. Het nut van
deze trainingen kan zijn
meer ontspanning en be
tere concentratie. Bij de be
handelmethode worden de
hersenen getraind door mid
del van het spelen van een
computerspel waarbij een
race tussen 3 auto’s wordt
gereden en de speler pun
ten kan verdienen of straf
kan krijgen.

PeakPerformance

Anderzijds kan deze neuro
feedback methode gebruikt
worden indien men opti
maler presteren wil tijdens
sportevenementen, muziek
uitvoeringen of (top)overleg
situaties. Dit wordt ook wel
aangeduid als het streven
naar de 'PeakPerformance'.
Sinds zeer recent is
het mogelijk der
gelijke behandelin
gen te krijgen in de
Huisartsenpraktijk
aan de Koningin
neweg 34a. Naast
deze methode kan
men overigens
daar ook terecht
voor meer gang
bare gespreksthe
rapie of therapie

waarbij in belangrijke mate
gebruikt gemaakt wordt van
het internet. Deze internet
therapie wordt alleen aan
bevolen voor cliënten met
lichte dan wel matige de
pressieve klachten. Kijk voor
meer informatie op www.
spell-online.nl of bel met
06-10472240.

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

Gemeentelijke publicatie week 35 - 2011

Ingekomen vergunningenaanvragen

Vergadering college

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

‘Met alle respect’, nota agressie en geweld vastgesteld

Zandvoort:
- Jacob van Heemskerckstraat 67, veranderen van de woning
(inpandig), ingekomen 19 augustus 2011
- Emmaweg 19, kappen van twee bomen, ingekomen 18 augustus 2011, 2011-VV-146
- Martinus Nijhoffstraat 1, uitbreiden van de woning, ingekomen 24 augustus 2011, 2011-VV-147

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 34 en
de verdere in week 34 door het college genomen besluiten
zijn in week 35 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.
De nota ‘Met alle respect’ is 7 juni 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. ‘Met alle respect’, nota
agressie en geweld is geschreven om de veiligheid van burgers
en medewerkers te garanderen en agressie en geweld zoveel
mogelijk te voorkomen. In deze nota is beschreven wat onder
agressie wordt verstaan en worden gedragscodes beschreven
die duidelijk maken wat er van een medewerker en een burger
qua houding en gedrag verwacht mag worden. Ook worden
procedures en maatregelen omtrent agressie aangegeven.

‘Over een andere boeg’, Beleidsplan participatie 2011-2015
vastgesteld

De nota ‘Over een andere boeg’, Beleidsplan participatie 20112015 is vastgesteld in de Raadsvergadering van 13 juli 2011.
De nota beschrijft het reïntegratiebeleid voor de komende
jaren. Het uitgangspunt is dat mensen die een uitkering ontvangen volgens de Wet werk en bijstand participeren naar
vermogen.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 6 september 2011.
De bijeenkomsten gemeenteraad-debat en gemeenteraadbesluitvorming van woensdag 7 september komen te vervallen.

Dinsdag 6 september 20.00 uur: Informatie

Op de agenda staat het volgende onderwerp:
3. VRK en ladderwagen
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over het
onderwerp op de agenda.

Ronde Tafelbijeenkomst

Op 6 september om 21.15 uur is er een Ronde Tafelbijeenkomst.
Op de agenda staat:
Het Afvalbeleidsplan.
U wordt van harte uitgenodigd om over dit onderwerp aan de
Ronde Tafel mee te praten. Aanmelding mag, maar is niet nodig.
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”. De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks
uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).

(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
Verzonden omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:
- Burgemeester Van Alphenstraat 59 F1 t/m 59 F16, aanbrengen
van buitenisolatie en stuclaag, verzonden 24 augustus 2011,
2011-VV-141
- Kennemerweg 7, plaatsen van een toegangspoort en intercomzuil, verzonden 26 augustus 2011, 2011-VV-118
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure):
Zandvoort:
- Swaluëstraat 2, vernieuwen kapitelen van raadhuis, verzonden
25 augustus 2011, 2011-VV-087

Verkeersbesluiten

Verkeersbesluit ten behoeve van de aanleg van een Algemene
Gehandicaptenparkeerplaats in de Oranjestraat.
Op grond van de evaluatie en herijking van het gehandicaptenparkeren in Zandvoort, wat vastgesteld is door de gemeenteraad op 26 april 2011 met kenmerk 2010/10/001847, besluit
het College van Burgemeester en Wethouders over te gaan tot
realisatie van een extra Algemeen Gehandicaptenparkeervak
in de Oranjestraat.
Hiervoor is het nodig de volgende borden van bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 tussen het
bestaande Algemene Gehandicaptenparkeervak en het nieuw
te realiseren Algemene Gehandicaptenparkeervak in de Oranjestraat te plaatsen: E6 met onderbord OB504 en “max. 2 uur”.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de
rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van
de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 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.
Voor omgevingsvergunningen die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure moet in plaats van bezwaar beroep bij de
rechtbank in worden gediend. Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit kunnen gedurende
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
beroepschrift indienen. De datum van bekend¬making is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

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

autosport
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Dennis van de Laar scoort goed in Tsjechië
Plaatsgenoot en racetalent Dennis van de Laar heeft een
bewogen weekend achter de rug. Hij reed op het Tsjechische circuit van Most in de Formule Renault 2.0 Northern

European Cup. Na zijn sterke optreden tijdens de voorgaande ronde op Zandvoort begon hij vol enthousiasme aan het
weekend maar dat verliep niet zoals hij verwacht had.

Dennis van de Laar (l) op het circuit van Most | Foto: Chris Schotanus

"Het weekend begon met
een testdag voorafgaande
aan het evenement. Ik hoor
de op het laatste moment
dat ik daar niet aan mocht
deelnemen omdat ik in de
Eurocup was uitgekomen.

Ik leerde de baan tijdens de
vrije training snel kennen
en we boekten gedurende
de training de nodige pro
gressie. Op het laatst reed
ik de zesde tijd, geen slecht
resultaat", legt hij uit. Tijdens

de kwalificatie ging het ech
ter fout: "De omstandighe
den waren totaal anders. In
een bocht die eerder vol gas
genomen kon worden ging
ik nu van de baan. Dat had
grote gevolgen want in de
eerste en tweede race moest
ik vanaf de laatste plaats ver
trekken."
De startopstelling voor de
derde en laatste race werd
bepaald door de uitslag
van race 1, waardoor hij als
negende moest vertrekken.
"Ditmaal begon ik tussen de
snellere jongens waardoor
ik meer moest verdedigen
dan aanvallen. Ik heb mijn
positie tot op het bot verde
digd hetgeen resulteerde in
de zesde plaats, mijn beste
prestatie van dit seizoen. Ik
heb echt geracet voor mijn
positie waardoor die derde
race een positief einde van
het weekend voor mij was!"

basketbal
Lions heren beginnen aan nieuw seizoen
Het herenteam van de Zandvoortse basketbalvereniging The Lions begint per 25 septem-

Zandvoortse racetalenten strijden om
titel ‘racetalent van Noord-Holland’
RTV-NH heeft in het kader van het Zandvoortjournaal een
racetalentenjacht georganiseerd. Na een zoektocht door
circa 120 deelnemers uit Noord-Holland gaat de finale tussen de laatste vijf aankomende racetalenten. Maar liefst
vier van hen komen uit onze gemeente.

Melanie Lancaster voor de camera van RTVNH

De vijf finalisten zijn: Mela
nie-Jane Lancaster (19 jaar),
Youri Verswijveren (16) en

Thim Koemans (17), allen uit
Zandvoort, Tom Bouma uit
Bentveld en Lorenzo Castelen

Circuit Park Zandvoort pakt uit
tijdens Trophy of the Dunes
Het komend weekend staan vijftien races op het programma tijdens de Wijzonol Trophy of the Dunes. De strijd lijkt
zich vooral toe te gaan spitsen in de Dutch Renault Clio
Cup. Daarin heeft Sebastiaan Bleekemolen inmiddels de
leiding overgenomen van Sheila Verschuur.

aan het einde van vorig seizoen aan de start. Een aantal spelers heeft de pijp aan Maarten

gegeven. Onder hen ook topscorer Marvin Martina die naar een andere vereniging gaat.
Ron v.d. Meij trekt juist zijn basketbalschoenen weer aan. Dat zijn de meest belangrijke
wisselingen in het vertegenwoordigende team van de Zandvoortse club.
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neemt, om terug naar de
Zandvoortse basketbalver
eniging te komen.
Ook dit seizoen komen de
heren van Lions uit in de
tweede Rayonklasse. Aan het
einde van het vorige seizoen
leek het er niet op dat er
een representatief team van
Lions in deze zware klasse uit
kon komen en werd er door
het bestuur een verzoek aan
het Rayon Noord-Holland
ingediend om maar liefst
twee klassen lager ingedeeld
te kunnen worden. na aan
vankelijke toestemming van
het rayonbestuur, ontstond
er echter door de aanmel

ding van Mike Kroder en
het waarschijnlijke terugko
men van zowel Ten Pierik en
Crabbendam een geheel an
dere situatie. Omdat er een
club in Noord-Holland graag
naar de 4e Rayonklasse wilde
promoveren, waar eigenlijk
geen ruimte was omdat
Lions daar zou gaan spelen,
en Lions wel graag weer
in de 2e klasse weer wilde
uitkomen, waar de plaats
nog niet werd ingenomen,
was de deal met het rayon
bestuur snel gemaakt en
speelt Zandvoort komend
seizoen op hetzelfde niveau.
Twee tevreden clubs dus in
het rayon.

Deze afvalrace wordt
mede mogelijk gemaakt
door racelegende Michael
Bleekemolen en het Zand
voortjournaal van RTV-NH.
Voor meer informatie kijkt u
op www.rtvnh.nl.

autosport

ber aan een nieuw seizoen. Het vlaggeschip verschijnt met een geheel ander team dan

Niet alleen V.d. Meij komt
terug op het Zandvoortse
basketbalplankier. Mogelijk
zal ook Robert ten Pierik
weer aanwezig zijn en kan
ook Niels Crabbendam
weer, na een langdurige
blessure na een gebroken
enkel, weer op volle sterkte
meedoen. Komende seizoen
heeft ook Mike Kroder zich
bij zijn eerste basketbalclub
aangemeld. De oud-eredi
visiespeler kam de laatste
jaren uit voor buurtgenoot
Akrides maar heeft gehoor
gegeven aan de vraag van
zijn broer Dave, die opnieuw
de training en coaching van
de heren van Lions op zich

(20) uit Hoofddorp. Wilt u
zien wie het racetalent van
Noord-Holland gaat worden?
Kijk dan vanaf zaterdag 3 sep
tember om 17.15 uur naar Het
Zandvoortjournaal op RTVNH (deze uitzending wordt
elk uur tot de volgende dag
herhaald). De winnaar wint
een sponsorcontract om een
seizoen te kunnen racen in
de Volvo 360 Cup.

In de Clio cup worden dit weekend de prijzen verdeeld
| Foto: Archief, Chris Schotanus

Zowel Bleekemolen als Ver
schuur moeten nu ook reke
ning gaan houden met de
nieuwelingen Marcel Dekker
en Niels Langeveld. Daarnaast
laten ook Ronald Morien, Max
Braams en Sandra van der
Sloot meer van zich spreken.
In de Formido Swift Cup gaat
Bart van Os aan de leiding
in het kampioenschap. Sven
Snoeks bezet op dit moment
de tweede plaats, gevolgd
door Peter Schreurs. De jonge
Jos Kiekens heeft met zijn
twee zeges tijdens de RTL GP

Masters of Formula 3 zichzelf
een goede dienst bewezen.
Want met deze resultaten
is Kiekens nu opgeklommen
naar een verdienstelijke vier
de plaats in het klassement.
Datzelfde kan ook over Joey
van Splunteren worden ge
zegd. De coureur was in het
begin van het seizoen nog
niet in goede doen, maar de
19-jarige coureur leidt nu het
kampioenschap in de Dutch
Formula Ford. Dat doet hij voor
Michel Florie en Bas Schouten.
De Formule Ford zit in een be
slissende fase, want tijdens de

Trophy of the Dunes komen de
eenzitters voor de laatste drie
wedstrijden in actie.
In de Toerwagen Diesel Cup is
Jeroen Dik de klassementsaan
voerder met de VW Golf. Het
duo Ronald Morien en Dennis
de Groot, eveneens met een
Golf, volgen hem met daar
achter de BMW 320d-solist
Rob Severs. De Dutch Radical
Championship komt komend
weekend ook in actie.
Verder worden er twee mooie
historische raceklassen verre
den op het duinencircuit. Dat
zijn de Historic Monoposto
Racing-klasse waarin oude
Formule Vee’s, de Formule
Ford 1600’s en Formule Ford
2000 in te zien zijn. De NET
Services Youngtimer Touring
Car Challenge is de andere
historische raceserie die open
staat voor alle sport- en toer
wagens gebouwd voor 1990.
Hier zijn de Chevron B60,
BMW 3.0 CSL, Renault Alpine
A310, Lotus Sunbeam, Renault
21 EuroCup Turbo en Lotus
Esprit Turbo te zien.
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voetbal
Wisselend verloop eerste ronde KNVB-beker
De eerste ronde om de KNVB-beker is voor SV Zandvoort wisselend verlopen. In de eerste

wedstrijd was zondag tweedeklasser Concordia op eigen veld te sterk voor Zandvoort en de
beide andere wedstrijden thuis tegen DSS en Velsenoord, waren niet echt om over naar huis
te schrijven.

Jorrit Schmidt springt boven iedereen uit

Met name het duel tegen
DSS was een draak van een
wedstrijd, die door een zestal
gele kaarten en twee rode,
alletwee aan de kant van SV
Zandvoort, werd ontsierd.

Zowel trainer Pieter Keur als
aanvoerder Max Aardewerk
konden na verbaal geweld
richting de scheidsrechter
van dienst de kleedkamer
opzoeken. Zandvoort stond

clubactie

Grote Clubactie
weer van start

Jaarlijks gaat aan het begin van de diverse wintercompetities de Grote Clubactie van start, een grote loterij met
schitterende prijzen. Veel sportverenigingen in Zandvoort
doen ook dit jaar weer mee. Het principe is simpel: koop
een lot, dan maakt u kans op leuke prijzen en u steunt de
desbetreffende sportclub.
De clubs moeten als eerste de
loten kopen voor een zeer be
perkte prijs. Ze worden daarna
door de leden verkocht voor
een vastgestelde prijs en het
verschil, € 0,80 per lot, vloeit
direct in de clubkas. De Grote
Clubactie wordt uitgebreid
ondersteund in de media zo
als TV, en diverse jeugdbladen.
De trekking van de loterij
en de uitkering van de prij
zen wordt verzorgd door
de Grote Clubactie. De
hoofdprijs is 2 weken
gratis kamperen op
een topcamping van
Vacansoleil. Daar

naast zijn er prijzen te win
nen als: een weekendje
Parijs inclusief tickets voor
Disneyland Parijs, diverse
theater- en concertbonnen
en luxe koffersets van Gabol.
De lotenverkoop mag niet
eerder dan 10 september
beginnen en wordt landelijk
door de media ondersteunt.
Ook SBS 6 werkt mee
aan deze sympa
thieke actie.

toen met 2-0 voor maar
mocht blij zijn dat het uit
eindelijk ‘slechts’ 2-2 werd.
Afgelopen zaterdagoch
tend kwam de zondag der

deklasser Velsenoord naar
Zandvoort. Beide teams wa
ren overeen gekomen om
vroeg te starten in verband
met een groot aantal spelers
dat naar Mysteryland wilde,
en dus was de aftrap al om
11.00 uur. De technische lei
ding van Zandvoort moest
enige aanpassingen in de
personele bezetting door
voeren omdat niet iedereen
aanwezig kon of mocht zijn.
In zeer wisselende meteo
rologische omstandighe
den ontstond toch nog een
redelijke wedstrijd die door
SV Zandvoort met 3-1 werd
gewonnen.
Komende zaterdag start het
nieuwe seizoen voor onze
plaatsgenoten. De eerste
wedstrijd is uit in Amsterdam
tegen TOB. Die wedstrijd, die
gespeeld wordt op het veld
aan de Meteorenweg 274,
begint om 14.30uur.

hockey

Open dag ZHC

Wil jij net zo leren hockeyen als de Nederlandse toppers
Teun de Nooijer of Kim Lammers? Ga dan 10 september

naar de Open dag van de Zandvoortsche Hockeyclub. Op
deze dag krijg je een kans om eens te kijken en uitproberen
of hockey iets voor jou is.

Maar niet alleen de kin
deren zijn welkom, ook de
ouders kunnen dan eens
proberen om een bal aan
de stick te houden of te
slaan. Tijdens de open dag
worden allerlei activitei

ten georganiseerd, met
als hoogtepunt een wed
strijd tussen de dames en
het nieuwe herenteam. De
open dag start om 10.00
uur en de wedstrijd D1 te
gen H1 om 16.00 uur.

golf
Talentenstatus
voor jeugdgolfer

iron man
Iron Man 2011
Komende zaterdag, 3 september, organiseert strandpaviljoen Skyline (13) voor de zevende keer de Nederlandse Iron
Man competitie. De opbrengst van deze ingekorte variant

van het evenement gaat dit jaar opnieuw naar de stichting
‘Spieren voor spieren’.

De officiële Iron Man is een
triatlon die sinds 1978 jaar
lijks op Hawaï wordt geor
ganiseerd. Daarbij gaat het
om 3,86 km zwemmen, 180,2
km wielrennen en een volle
dige marathon (42,195 km).
In Zandvoort is dat niet zo
extreem: 200 meter zwem
men, 200 meter peddelen of
een surfplank en 400 meter
hardlopen in het rulle zand.
Na afloop is er een barbecue
en dat alles voor het goede
doel. Wel zijn er een aantal
zeer aansprekende prijen te
winnen.
Dus ben je sportief aange
legd, niet bang voor een

beetje water en heb je zin
in een fantastische sportie
ve dag, meld je dan aan bij
Skyline13. Stuur een e-mail
naar: info@skyline13.com
en vermeld je naam, leeftijd,
geslacht, adres en telefoon
nummer. De inschrijving is
definitief als je het inschrijf
geld à € 15 hebt overmaakt
op bankrekening nummer
155665375 t.n.v. Skyline13 te
Zandvoort. Het inschrijfgeld
is inclusief barbecue. Je kunt
je ook op de dag zelf nog tot
11.00 uur inschrijven op het
paviljoen, om 12.00 uur gaat
de Iron Man van start met
de eerste heats voor zowel
de dames als de heren.

Bruce Lancaster

De Zandvoortse jeugdgolfer
Bruce Lancaster (15) heeft vori
ge week zaterdag onder barre
omstandigheden een voor
treffelijke prestatie geleverd.
Tijdens de nationale kampi
oenschappen tot 15 jaar werd
Lancaster op de Nunspeetse

golfbaan 5e van Nederland.
Onze plaatsgenoot, die het
golf met de paplepel kreeg
ingegoten, verdiende daarmee
een talentenstatus van het
NOC*NSF en komt in aanmer
king voor de nationale selectie
van de NGF.

adverteerders
Accountantskantoor
Huppelschoten
Administratiekantoor
K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Dansschool Rob Dolderman
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Greeven, Makelaardij o.g.

Hofstedemakelaardij
Hoogheemraadschap
van Rijnland
La Bonbonnière
Laurel & Hardy
Media Markt Cruquius
Motorrijschool Goede
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Pluspunt
Quinty Fashion
Riche aan Zee
Solex Race Zandvoort
Studio 118 depenDance
Taoïstische Tai Chi Vereniging
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Venavo
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
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Courant

Actueel

5

11

Leden bridgeclub
ontevreden over
bovenzaal in LDC

Zie onze advertentie op de achterpagina

Cultuur

20

Marga Duin
ontvangt award
in Beijing

Actueel

Kastanjeboom
blijkt toch
stervende

Geen fietspad langs de duinrand in Bentveld
Er komt definitief geen fietspad langs de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) in Bentveld richting

ecoduct. Bewoners van Bentveld ageren al jaren tegen het plan van de provincie en krijgen nu de oplossing zomaar in
de schoot geworpen. De nauwe korfslak is er de oorzaak van dat de zogeheten ‘buitenvariant’ van tafel is.
sidievoorwaarden voor de
natuurbrug. Op advies van
een klankbordgroep, waarin
allerlei belangengroeperin
gen zaten, is gekozen voor de
‘buitenrandvariant’ als voor
keurstraject. Deze variant
loopt deels aan de rand van
de AWD en deels buiten de
AWD over de openbare weg.

Het fietspad door Bentveld kan niet doorgaan

Zondag 11 september 2011

LAUREATEN VAN HET PRINSES
CHRISTINA CONCOURS 2011
optreden van: Wakana Shimizu - piano
Didel Bish - piano
Vincent van Amsterdam - accordeon
Amarins Wierdsma - viool

Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

Met de fietsverbinding tus
sen de Oase en de Zand
voortsel aan ontstaat een
mooie fietsroute van Haar
lemmermeer naar de kust.
Het enig wat nog ontbreekt
is een veilige oversteek over
de Zandvoortselaan. De
Europese Unie en de provin
cie Noord-Holland hebben
om die reden het fietspad
ook opgenomen in hun sub

De Mannetjes
Meer fietspaden
bedreigd?

‘Via dat ecoduct
zitten die slakjes
straks overal!’

De Buitenrandvariant is
door de provincie verder
uitgewerkt en zorgvuldig
onderzocht. Uit de natuur
toets is gebleken dat het
aanleggen van deze variant
een zwaarwegend negatief
effect heeft op de natuur
waarden, waaronder de
habitattype ‘grijs duin’ en
de populatie nauwe korf
slakken. In het kader van de
Natuurbeschermingswet
kan er nu geen vergunning
worden afgegeven waardoor
deze variant afvalt. De pro

vincie gaat met alle betrok
ken overheden en Waternet
praten over mogelijke alter
natieven, waarbij de door
bewoners en belangengroe
peringen aangevoerde aan
dachtspunten mee worden
gewogen. Uitgangspunt
blijft een fietspad langs de
rand van de AWD, zodat de
impact op het wandelgebied
minimaal blijft.

De nauwe korfslak

SCOOTMOBIELEN

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
Live programma

ZFM-Oud Zandvoort
Elke zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur

10 september :
17 september :
24 september :
1 oktober :

Softbalsters
vieren nu al
kampioenschap

Raad v. State buigt zich
over Middenboulevard
De zeedamp die over het nieuwe bestemmingsplan
Middenboulevard van Zandvoort ligt, wil maar niet

optrekken. Dit ondanks het feit dat afgelopen maan-

dag, bij de hoorzitting van de Raad van State (RvS)
in Den Haag, alle betrokkenen werden gehoord, de
standpunten verduidelijkt en de meeste belangen behoorlijk uit de verf kwamen.

Per bus richting Raad van State

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

CONTACTLENZEN
dragen duur???
Nu bij SEA OPTIEK,
het contact-lenzenlease-systeem!
Zachte maandlenzen
incl. vloeistof en controles
al vanaf
11 euro per maand!!!

Sport

23

dhr. F. Bloeme – Filantropische instellingen
dhr. R. Rietberg – Theater Monopole
dhr. G. Cense – dhr. A.A. Cense/Badhuis
interview met dhr. Edo van Tetterode

De staatsraden aan de chi
que Kneuterdijk in Den Haag
hadden zich uitermate goed
op de materie voorbereid.
Zij hadden zich verrassend
goed ingewerkt om aan de
ellenlange klus, de zitting
duurde de hele dag, te be
ginnen. Op instigatie van de
vereniging van eigenaren van
de Van Fenemaflat en van de
parkeergarage daar, was er
zelfs een comfortabele tou
ringcar gecharterd om de

belanghebbenden van deze
partijen naar de zitting te
transporteren. Een gezellig
dagje uit? Nauwelijks, want
daarvoor is de problema
tiek rond het omvangrijke
(nieuwe) bestemmingsplan
Middenboulevard te omvang
rijk, zijn de belangen te groot
en vooral... is er nog steeds te
weinig duidelijkheid.

Reportage:
zie pagina 9

Gemeentehuis gesloten
op 15 september 2011!
Kijk op pagina 21
Gemeente Zandvoort

Radio: 106.9 | Kabel: 104.5 | Teksttv: kanaal 45 | www.zfmzandvoort.nl

1

familieberichten

in memoriam

waterstanden

Een slopende ziekte heeft mijn kanjer
veel te vroeg van mij weggenomen.
Wij hebben afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Nellij Alida Antonetta Weber - Korff

Nelly

6 september 1944

3 september 2011

In Memoriam

Hans
Oscar en Jolanda
Sanne, Max
Karen en Coen
Julian, Jasmijn
Witte Veld 12
2041 GB Zandvoort

Paul Blei

sept

5-9-1991

5-9-2011
Keesjan, Saskia en Stijn
José, Wout, Merel en Hildo

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Tot ons grote verdriet hebben wij kennis
genomen van het overlijden van onze zeer
gewaardeerde collega

op zaterdag 3 september 2011 is overleden.
Nelly was een geliefd en toegewijd lid van onze club
en vooral betrokken bij de organisatie van de ladiesday.
Door haar grote verdiensten werd zij in 2011 gekozen
tot vrijwilliger van het jaar.

Leden en bestuur van de
Zandvoortse Golfclub Sonderland

Iets te (ver)kopen?
2

00.55
02.14
03.09
03.49
-

0 9.1 5
1 0. 3 5
12.00
13.16
00.04
00.50
01.20
01. 45

13. 46
14.34
15.28
16.06
04.21
04.55
05.28
05.59

21.25
22. 45
23.30
14.02
14.32
13. 40
14.05

16. 45
1 7. 1 6
1 7. 4 8
18.20

r

tot 19 september

zaterdag 10 en zondag 11 september van 11.00 – 17.00

 Wandeling in het kader van Open monumentendag

Phoenix

Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan
nabestaanden op het gebied van:

13.30

 Wandeling door oud Zandvoort

zaterdag 17 en 24 september 13.30 uur

 Poppentheater Rekreade

Woensdag 21 september 13.30 uur

Aanmelden en informatie: www.zandvoortsmuseum.nl

• 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.

70

jaar!

Wij trakteren!

FEBO bestaat 70 jaar
en dat vieren we met u!
3 dagen lang
FEEST bij FEBO..!

!
rste frites
de lekke september
Dinsdag
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leeskrokber
v
d
n
u
r
é
d
m
14 septe
g
Woensda
r
13.00 uu
t
to
0
.0
11

Zie pagina 10

Plaats een Zandkorrel

Hoog

e

 Open Monumentendagen, thema oud gebouw - nieuw gebruik

Wij zullen haar missen en moeten ons troosten met alle
fijne herinneringen.
Wij wensen Hans, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Laag

t

 Fototentoonstelling Bleekneusjes en schildersatelier

Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Nelly Weber-Korff

Hoog

a

september 2011

Nel was ruim 35 jaar onze spil, vraagbaak,
luisterend oor en vooral een heel fijne collega.
Wij wensen Hans, Oscar, Karen en verdere familie
veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Met pijn in ons hart hebben wij het droevige
bericht ontvangen dat

8
9
10
11
12
13
14
15

Laag

Zin in kunst en cultuur
=
Zin in het Zandvoorts Museum

Nel Weber

Het team van Cense & van Lingen makelaars

do
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di
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Hoog

w

Febo Zandvoort
Dagelijks geopend
tot 23.00 uur!

oomijs!
heerlijkagr 15 september
Donderd
r
17.00 uu
15.00 tot

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

september
10+11 Open monumentendag - Zandvoorts Museum
en Protestantse kerk

10+11 State of Art GP Classic - Circuit Park Zandvoort
11 Muziekpaviljoen - The Dixieland Crackerjacks
( jazz uit de jaren 20 en 30), 13.00 – 16.30 uur

11 Classic Concerts - Laureaten Prinses Christina Concours,
Protestantse Kerk

12-16 Zwem4daagse - Zwembad Center Parcs
16 Oomstee Jazz - Jean Louis van Dam Quartet,
aanvang 21.00 uur

17 Korendag - Protestantse kerk
17 Garnalenpellen - 1e voorronde Zandvoorts kampioenschap.
Thalassa, aanvang 17.00 uur

17-18 Spettacolo Sportivo - Circuit Park Zandvoort
18 Rondje Dorp - Diverse cafés

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

politieberichten

Beschonken scootmobielbestuurster
Donderdagavond 1 september werd melding gemaakt
dat er in de Tollenstraat een scootmobiel de hele weg no
dig had. De politie kwam terplaatse en trof een 49-jarige
Zandvoortse scootmobielbestuurster aan die onder in
vloed reed en ook nog tegen een geparkeerd staande auto
was gebotst. De dame heeft hiervoor een proces-vebaal
gekregen, daarnaast ook een tijdelijk rijverbod.

Fietsendieven aangehouden

In de nacht van zaterdag op zondag zijn omstreeks 03.30
uur twee mannen aangehouden. Zij worden ervan verdacht
bij het station twee fietsen te hebben gestolen. Het gaat
om een 19-jarige Haarlemmer en een 20-jarige man uit de
zelfde plaats. De beide fietsen zijn in beslag genomen. Het
zijn een rode Gazelle damesfiets en een zwarte damesfiets
van het merk Siger. Eigenaren van de beide fietsen kunnen
zich melden bij de politie in Zandvoort, tel. 0900 – 8844.

Politiek verslag

Raadsvergadering Informatie, d.d. 6 september

“Ladderwagenbesluit VRK onrechtmatig”

column

Volgens mij…

… is het zonde om spullen
Het leek dinsdagavond wel of het gemeentehuis in lichterlaaie stond. Het hele Raadhuis- weg te gooien. Dat kan later
plein was roodgekleurd van brandweerwagens. De brand die er woedde was echter fi- nog. De kunst van het bewa
ren is om er iets nuttigs mee
guurlijk, vanwege de uitleg van burgemeester Niek Meijer aan de raad over het besluit
te doen. Zo heb ik een doos vol
van het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) om de lad- met oude knopen bewaard.
derwagen uit Zandvoort weg te bezuinigen.
Van sommige weet ik nog de
kleding die erbij hoorde. Wat
Het voltallige brandweerkorps was duidelijk verrast door Het hele ladderwagenpro ik er mee doe? Onlangs heb ik
had plaats genomen op de pu Hermans’ woorden en zeg bleem had tot heel wat vragen van oude spijkerbroeken twee
blieke tribune om hun bevel de toe dit te onderzoeken. geleid bij alle fracties, die voor geweldige tassen gemaakt.
voerder Rob Hermans te steu De burgemeester, als por het eerst weer bij elkaar kwa De kleindochters hielpen mee
nen bij zijn inspreekbetoog, tefeuillehouder mede ver men na het zomerreces. Zoals want het werden tenslotte
waarin hij met de keiharde be antwoordelijk voor de VRK- de vraag of het college wel be hun tassen. Op tafel lagen alle
schuldiging kwam dat het AB bezuinigingen, liet daarna seft wat voor waarde de lad knopen uitgespreid om ver
van de VRK onjuist gehandeld weten dat de angst voor het derwagen als redmiddel heeft werkt te worden. Met stukjes
heeft bij de wettelijke stappen verdwijnen van de ladderwa behalve bij brand en dat de kant, franje, knopen, textielverf
die moeten leiden tot een ver gen wat hem betreft voorba ladderwagen voor de brand en andere frutsels werden de
antwoorde risicobestrijding. rig is, want het AB neemt pas weermensen zelf een extra tassen op gepimpt. Wat waren
Zo vroeg Hermans, die al 30 eind 2014 een beslissing over vluchtweg kan zijn. Het argu we trots met ’t eindproduct.
jaar als vrijwilliger actief is bij het reddingsvoertuig, nadat ment van het VRK dat mensen
de brandweer, of het AB van aan alle veiligheidseisen is zelf wel wat over mogen heb Zo zijn er nog veel meer din
de VRK aan de Zandvoortse voldaan, zoals een tweede ben voor hun veiligheid, werd gen die je kunt hergebruiken.
raad een verzoek had gedaan vluchtweg bij de portiekge negatief beoordeeld. Komen er ‘Zuinigheid met vlijt bouwt
over veiligheidsrisico’s. “Niet bouwen.
sancties als er niet wordt vol huizen als kastelen’ is een oud
dus”, zo zei de brandweerman
daan aan het aanbrengen van gezegde. Huizen als kastelen
na afloop in de wandelgan Locoburgemeester Tates, die een tweede vluchtweg? En wie heeft Zandvoort niet maar
gen. Zo heeft het AB volgens bij de besluitvorming van het draait er op voor de kosten? Op wel veel panden die herge
hem meer procedurefouten AB op 15 juli 2011 aanwezig was de vraag aan de burgemees bruikt zijn. Zondagmiddag
gemaakt om de Wet op de geweest, legde uit waarom hij ter of hij de onrust onder de zat ik nog in een gerecycled
Rampenbestrijding goed uit geen melding had gemaakt burgers kan wegnemen, was gebouw te genieten van een
te voeren. Het besluit om de van de zienswijze van de vol de burgervader duidelijk: “We jazzconcert. De buitenkant
ladderwagen uit Zandvoort tallige raad om de ladderwa hebben tot 2015 nog flink wat van De Krocht is niet meer te
weg te halen is dan ook, zo gen niet weg te halen uit de tijd om een voor Zandvoort zo vergelijken met het oude kerk
was de bevelvoerder stellig, badplaats. “De toezegging goed mogelijke oplossing te gebouw. De kerktoren en klok
onrechtmatig en moet wor dat het definitieve besluit pas zoeken. Wellicht zijn er tegen en ook de twee beelden aan
den herzien.
eind 2014 wordt genomen op die tijd alternatieven.” Met de zijkanten zijn gesloopt. Het
basis van argumenten die dan die ‘geruststellende’ woorden enige wat herinnert aan toen
Burgemeester Meijer, die gelden, was voor mij reden om hoopt Meijer de onrust rond is een Latijnse tekst boven de
ten tijde van het besluit van het raadsstandpunt niet aan de ladderwagen (voorlopig) deur en een perfecte akoestiek.
weg te nemen.
de VRK met vakantie was, te kaarten.”
Maar ondanks de verminking
heeft het gebouw nog steeds
een geweldige invulling in de
Zandvoortse samenleving.
Nooit weg doen dit juweeltje.

Ondernemersavond in teken van
gastvrijheid en klantvriendelijkheid

Volgende week donderdag zal opnieuw de Zandvoortse ondernemer centraal staan tij-

dens de Ondernemersavond. De gemeente Zandvoort en diverse belangenverenigingen
halen alles uit de kast om de ruggengraad van de Zandvoortse economie een plezierige
en vooral een informatieve avond te bieden.
In de Zandvoortse Courant
is de afgelopen weken veel
aandacht geschonken aan de
Ondernemersavond, die als
thema Gastvrijheid en Klant
vriendelijkheid heeft. Tijdens
deze Ondern emersavond
wordt tevens de Meest Crea
tieve Ondernemer van Zand
voort bekend gemaakt. Zand
voorters konden de laatste
weken hun favoriete onder

nemer aandragen en er zijn
er wel twintig genomineerd.
Het wordt een zware taak voor
de jury om de Meest Creatieve
Ondernemer 2011-2012 aan te
wijzen.
Ondernemers die van plan zijn
om de Ondernemersavond in
de Beach Factory van Center
Parcs bij te wonen en zich
nog niet aangemeld hebben,

worden met klem gevraagd
om dat alsnog te doen via
een simpele melding op het
e-mailadres van de bedrijven
functionaris van de gemeen
te Zandvoort, Hilly Jansen:
h.jansen@zandvoort.nl.
De inloop voor de Onder
nemersavond is om 19.30 uur.
Het programma begint om
20.00 uur.

Daarom vind ik, en velen met
mij, het nog steeds doodzonde
dat het Gemeenschapshuis
niet bewaard is gebleven. Ook
dit gebouw had een goede in
vulling en werd optimaal be
nut. Wat nu rest is een grote
lege plek waar honden en
katten hun behoefte in doen.
Laten we deze plek zolang het
leeg staat beter benutten.
Misschien een leuk pleintje
voor de markt of iets derge
lijks. Een hinkelbaan,
voetbalveldje, straks
een ijsbaan? Roept u
maar! Vol bouwen kan
altijd nog.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

27 augustus - 2 september 2011
Geboren:

Pedram, zoon van: Tondrawan Moradi, Hashem en: Mehrnia,
Behnoush.

Ondertrouwd:

Lijnzaat, Rudolf en: van der Meulen, Sandra.

Gehuwd:

van Dijk, Adrianus Albertus en: Stevens, Margaretha Maria.
Vink, Daan en: van der Storm, Merle Isabelle.
Wijers, Klaas en: Staas, Anna Aleida.

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook de seniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,-Do 17-09-09

		

Bel: 5712102

Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

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

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

Overleden:

van der Linde, Johannes Andries Gijsbert, oud 84 jaar.

kerkdiensten -

Di 15-09-09

Aanbieding

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

voor vrijdag en zaterdag:

• Pakje Jutterskoeken van € 3,75 voor € 3,a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. T.G. van der Linden uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl

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.

• Pakje grote ronde spritsen

Brasserie restaurant Harocamo

van € 4,25 voor € 3,50

Kerkstraat 14 | 023-5712102

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven.

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

Naast onze à la carte kaart:
driegangen menu voor € 29,50
(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

Nieuw!!!!!!!!

Elke donderdag:
7 gangen amusediner
voor € 22,50
(alleen op reservering)

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort
023-5736680
www.restauranthugoos.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur de heer J. Wesseling

Wij zijn wegens vakantie gesloten
van 3 t/m 28 september

Regen, storm of zon…
van bloemen krijg
je nooit genoeg!

Kleine Krocht 2A
Tel. 5731088

STUDIO 118 depenDance
o.l.v. Rachel

Specialist voor al uw bloemwerken.

VERSTEEGE’S IJZERHANDEL
Maandag 12 september
Zijn wij weer ter beschikking
Hopelijk iets gebruind
Iets lichter (lees minder euro’s)
Maar zeker uitgerust
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

LET’S MOVE AND FEEL THE MUSIC...
HET ADRES VOOR DE BESTE DANSLES...
SCHRIJF JE NU IN...
•
•
•
•
•

PRE-BALLET vanaf 4 jaar
KLASSIEKBALLET
K.3 STREET DANCE
STREETDANCE KIDS
STREETDANCE/ HIPHOP

• MODERN/ JAZZDANCE
• JAZZDANCE
• BREAKDANCE BOYS
• ZUMBA
• TAPDANCE
NIEUW

WIJ WERKEN MET GEDIPLOMEERDE DOCENTEN
Studio adres: Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort
Voor info bel / sms 06-14865636
na 15.00 uur 023-5740336

Kijk op www.studio118.nl
4

Salon Yvon
Permanente make-up
Wimperextensions
Spraytanning
GGD certificaat aanwezig

PERMANENTE MAKE-UP:
Eyeliner onder
Eyeliner boven
Eyeliner onder en boven
Wenkbrauwen
Hair-Stroke techniek

99.00
99.00
150.00
99.00
125.00

INCLUSIEF NABEHANDELING

NIEUW: SPRAYTANNING!
Kennismakingsaanbieding:

Hele lichaam vanaf

25.00

Langemaad 60 -1991 EH Velserbroek
Telefoon 06-18256062

www.salon-yvon.nl
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Bridgers uiten hun onvrede over LDC
Over het LDC wordt niet alleen in de gemeenteraad gesproken, het houdt eveneens de gemoederen bezig van de diverse verenigingen die sinds de snelle sloop van het Gemeen-

schapshuis gebruik (moeten) maken van de bovenzaal. Deze
clubs, waaronder de Zandvoortse Bridgeclub (ZBC), hebben

vanaf het begin van de ingebruikname in februari problemen ondervonden met deze accommodatie.

De bovenzaal in het Louis Davids Carré

De bridgers vinden dit vooral
schrijnend omdat er in de
beginfase van het project
slechts één gesprek met de
gemeente heeft plaatsge
vonden en de voorzitter van
ZBC heeft daarna op geen en
kele gestelde vraag antwoord
gekregen. Voorafgaande
aan de vorige week woens
dag gehouden Algemene
Ledenvergadering waren
wethouder Gert Toonen en
beleidsmedewerker Henk
Esselink aanwezig om de vele
op- en aanmerkingen aan te
horen en van commentaar te
voorzien.
De voornaamste klachten
komen voort uit het feit dat
het gebouw niet als ‘mul
tifunctioneel’ kan worden
aangemerkt, hetgeen oor
spronkelijk wel als zodanig
was opgenomen in de bouw
plannen. Zo is de toiletvoor

ziening voor de bovenzaal,
waar op woensdagavond en
donderdagmiddag zeker 100
mensen bijeen zijn, abomi
nabel. Er is slechts één toilet
aanwezig. Een aanpassing of
uitbreiding blijkt niet tot de
mogelijkheden te behoren.
De klimaatbeheersing blijkt
na acht maanden gebruik een
gecompliceerd en langdurig
proces te zijn en veroorzaakt
bij menig bezoeker hoofd
pijn. Gesuggereerd wordt
dan ook dat het zuurstofge
halte binnenkort opgemeten
wordt. Verder vindt men de
trap naar boven veel te steil
en te krap om met meer
dere personen te betreden.
Er is weliswaar een lift, maar
daar kunnen slechts twee
mensen met een rollator in.
Zeker bij een calamiteit duurt
een eventuele ontruiming
hierdoor veel te lang. Andere
klachten: geen zonwering

en/of gordijnen in de zaal;
geen sloten op de kasten; de
horeca zit beneden en tot
slot vindt men dat zowel de
ontvangstruimte beneden als
de zaal boven op een steriel,
ongezellig ziekenhuis lijken.
Wethouder Toonen gaf aan
dat hij trots op dit gebouw
is, daar aan de behoefte van
de scholen, de peuterspeel
zaal en de bibliotheek (die
onder zijn portefeuille val
len) ruimschoots is voldaan.
Een veelgedane suggestie
om de bibliotheek naar bo
ven te verplaatsen is onbe
spreekbaar en zou tonnen
gaan kosten. Wel zegde hij de
volgende zaken toe: eind sep
tember komen er gordijnen
en zonwering, evenals sloten
voor de kasten; wat de trap
betreft zal dit bij de archi
tect nagevraagd worden; op
de lift komt binnenkort een
elektrische dranger; er wor
den vensterbanken geplaatst
en op de vide komen een paar
bankjes en extra garderobe
rekken; de planning van de
klimaatbeheersing duurt
voor zo een groot gebouw
meestal twaalf maanden;
qua veiligheid/vluchtplan
wordt toegezegd dat dit bin
nenkort, onverwachts, op een
donderdagmiddag zal wor
den getest. Tot slot deelde
hij tijdens de vrij tumultu
euze bijeenkomst mee dat
de komende winter gekeken
zal worden naar het optima
liseren van de diverse ruimtes
en zegde hij toe dat het be
stuur van de ZBC regelmatig
aanwezig zal kunnen zijn bij
deze besprekingen.

ZANDVOORT SCHOON!?
komt maandag 11 september naar u toe
Wilt u meer weten over de inrichting van de openbare ruimte? Of heeft u vragen of opmerkingen over de bestrating,
straatverlichting, zwerfafval, speelplekken, straatmeubilair
of soortgelijke zaken?
U bent van harte welkom op het wijkspreekuur maandag
11 juli van 19 tot 20 uur in Plusunt, Flemingstraat 55. Vooraf
aanmelden is niet nodig; de koffie staat klaar!

Gemeente Zandvoort

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Herfst

Alsof we niet genoeg heb
ben ‘geleden’ deze zomer.
De scholen zijn begon
nen en daarmee lijkt ook
meteen het stormsei
zoen te zijn aangevangen.
Afgelopen maandag stak
er al een flinke zuidwester
op, dinsdagmiddag kwam
die nog eens ‘op herha
ling’. Daarmee lijkt een de
finitief einde aan de toch
al mislukte zomer te zijn
gekomen. Misschien maar
beter ook…

zaterdag 10 sep
tember, tijdens
de Open Monu
mentendag, staat
de deur van de
Protestantse kerk
van 11.00 tot 16.00
uur open. Een vrij
williger geeft dan
uitleg over de ge
schiedenis van de kerk die
als rijksmonument te boek
staat. Ook op zaterdag 10
september is er een rond
wandeling ‘Recycling’, ge
organsieerd door de stich
ting Behoud Zandvoorts
Cultureel Erfgoed, langs
hergebruikte gebouwen.
Startpunt is het Zandvoorts
Museum met vertrek om
13.30 uur onder leiding van
een gids.

Zwarte veldje

Lekker weg aan tafel

Het nieuwste en lekker
ste reisprogramma op de
Nederlandse TV is ‘Lekker
weg aan tafel’. Elke zon
dag om 16.55 uur op RTL4
kun je de belevenissen
meemaken van een fami
lie die ergens in Nederland
op pad gaat. Evelyn Struik
verzorgt de presentatie ter
wijl superkok René Pluijm
de familie verrast met de
lekkerste en beste streek
gerechten. Op 11 septem
ber is Noord-Holland het
toneel van ‘Lekker weg
aan tafel’ en uiteraard is
ook Zandvoort aanwezig.
VVV Zandvoort heeft een
aantal items afgenomen
waardoor onze badplaats
weer flink aan bod komt.
Dus allemaal komende
zondag om 16.55 voor de
buis, afstemmen op RTL4!

Op zaterdag
naar de kerk

Normaal is zondag de
dag om naar de kerk te
gaan. Maar aanstaande

groep weer van start. Deze
bijeenkomsten, georgani
seerd door OOK Zandvoort,
zijn bedoeld voor (ex)kan
kerpatienten die samen
met lotgenoten en onder
begeleiding van een ver
pleegkundige oncologie
van gedachten wisselen
over van tevoren inge
brachte onderwerpen. De
gesprekken kunnen gaan
over practische zaken als
voeding of zwemmen
met een stoma maar ook
ervaringen uitwisselen
over angsten, vermoeid
heid kunnen vaak een
goed gesprek vormen en
tot steun zijn. Het onder
werp van 9 september is:
kanker en eenzaamheid en
is van 10.30 tot 12.00 uur
in de Theo Hilberszaal in
OOK Zandvoort, Fleming
straat 55. Op
gave vooraf is
niet noodzake
lijk. Deelname,
koffie of thee
zijn gratis.

Beleef het
strand

Bibliotheek Duinrand orga
niseert op vrijdag 23 sep
tember van 14.00 tot 16.00
uur een lezing met beelden
over de geschiedenis van
het Zwarte Veldje en om
geving (het huidige LDC ter
rein). De lezing is in samen
werking met Genootschap
Oud Zandvoort en wordt
verzorgd door Ger Cense en
Leendert de Jong. De toe
gang tot de lezing in de bo
venzaal van het Louis Davids
Carré 1 is gratis. Reserveren
is noodzakelijk via 5714131
of zandvoort@bibliotheek
duinrand.nl.

Toon Hermansgroep

Na een kleine zomerstop
gaat vrijdagochtend 9 sep
tember de Toon Hermans

Zondag 11 sep
tember organiseert het
IVN Zuid-Kennemerland
van 11.00 tot 12.30 uur een
strandexcursie voor kinde
ren ‘Beleef het strand’ bij
strandopgang Parnassia
in de Kennemerduinen.
Wat is er allemaal te vin
den op het strand en hoe
komt het daar? Als je dat
graag wilt weten, dan ben
je van harte welkom! Ga
er naartoe en beleef het
strand! Ook kan je met
een flink sleepnet (korren)
kijken wat er allemaal in
het water leeft. Locatie en
vertrekpunt is om 11.00
uur vanaf de strandop
gang bij Parnassia in de
Kenn emerduinen. Deel
name is gratis! Aanmelden
vooraf is niet nodig.
5

Spotlights
Spotlights
Spotlights
Spotlights
Spotlights

Actie vanaf

donderdag 8 september
t/m zondag 11 september
 Oat bran € 1,95
 5 krentenbollen € 2,10
 Koffie met amandelbroodje € 2,95

Stap ook eens binnen voor een
heerlijk kopje koffie met een belegd broodje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Petra & Berry

9 september 2011
alweer 40 jaar
getrouwd
Wilt u even…

Op naar de volgende 40 jaar!!

snel, simpel, betaalbaar en nog lekker ook,
lunchen en/of ontbijten?!

Sylvain & Femke
Ilse & Ruben
Pa, ma, opa en oma

Hartelijk gefeliciteerd met jullie
50-jarig huwelijk op 14 september!
Wilt u Jaap en Maartje Kerkman feliciteren?
Dat kan dan op 14 september
van 15.00 tot 17.30 uur in de kantine
van de Korver Sporthal, Duintjesveld 1a
Richard, Marja, Tim, Marco, Ilona
Edwin

Woensdag 14 september 2011 wordt

Jaap Kroon
80 jaar!

Dat kan bij:

Koffie-Broodjes & Internetcafé Sheila’s
Zandvoort, 04-09-2011
Wij feliciteren Dominique en Roy
met de geboorte van hun dochter

Lilly Yasmin
en Natascha en Rob met de geboorte
van hun kleindochter.
De trotse overgrootouders Loes en Dick Verburg

Koffie
Cappuccino
Koffie+appeltaart

: € 1,75
: € 2,: € 3,50

Openingstijden:
Ma t/m vrij : 07.30-17.30 uur
Za & zo
: 10.30-17.30 uur
Catering en bezorging is ook mogelijk.

Tel. 023-7433706

Kennismakingskorting
voor volwassenen.
Nu 4 lessen van 2,5u voor maar €40,-!
Wij starten op 12 september met
2 extra groepen voor kinderen!

vanaf 16.00 uur in

De extra lestijden zijn:
• Voor de leeftijd 4 tot 8 jaar
van 17.30 – 18.30u

Beach Club Tien
Strandweg 10 -Zandvoort 023-5713200

6

Maar voor alleen een kopje koffie bent u natuurlijk ook van
harte welkom op het Gasthuisplein 9, t.o. ingang gemeentehuis.

Frans en Afra
50 jaar

Om dit heugelijke feit te vieren
is er op deze dag
een feestelijke receptie
met een hapje, drankje en DJ

Deze advertentie is
een uitnodiging
u bent van harte welkom!

Ouderwets belegde broodjes vers van het mes, uitsmijters,
soepen, biefstuk-brood, etc.

• Voor de leeftijd 8 tot 12 jaar
van 16.00 – 17.30u

Van harte gefeliciteerd
De kinderen en familie

Kijk nu op www.het-nest.nl
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Culture at the Beach
Zandvoort krijgt er een verrassend en inspirerend evenement op de kalender bij: Culture at the Beach. De vier jaar-

rondpaviljoens: Club Nautique, De Haven van Zandvoort,
Take Five aan Zee en Tyn verzorgen op zondag 2 oktober

vanaf 17.00 uur een 'Dinershow for Charity', een initiatief
van Lions Club Zandvoort in samenwerking met Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem.
Eric Koller, Peter Pannekoek,
Mondo Leone en Speelman
en Speelman treden tijdens
deze inspirerende avond op
in alle paviljoens. Het zijn
stuk voor stuk talenten, die
het komende seizoen in de
Nederlandse theaters te
zien zijn. Tussen de werve
lende shows door wordt
een culinair driegangen
menu geserveerd voor de
gasten. Afhankelijk van de
beachclub treden acteur
John Kraaijkamp jr., Frank

Paardekoper (Dingetje), ca
baretière Mylou Frencken of
plezierdichter Jan J. Pieterse
deze avond op als presenta
toren. De netto-opbrengst is
bestemd voor de Stichting
Derde Wereldhulp. Zij behe
ren Tulip Garden, een tehuis
in India voor weeskinderen
die zijn besmet met het HIV/
Aids.
De gedachte achter deze
kleine ‘Uitmarkt aan zee’ is
de promotie van cultureel

Mobiliteitsdag op Circuit Park Zandvoort

Kenn em erl and. Directeur
Jaap Lampe van Stads
schouwburg & Philharmonie
Haarlem geeft hierover op
deze bijzondere avond een
toelichting. De bedoeling is
er een jaarlijks terugkerend
evenement van te maken.
Kaarten voor deze unieke
avond zijn te koop bij de
deelnemende beachclubs
en de leden van Lions Club
Zandvoort. Ook zijn ze te be
stellen via de website www.
theater-haarlem.nl. De prijs
is € 75 per kaart (drankjes
niet inbegrepen). U kunt
zelf kiezen in welk paviljoen
u wilt aanschuiven. Let op:
er zijn in totaal slechts 400
kaarten beschikbaar. Meer
informatie is te vinden op
www.cultureatthebeach.nl.

In aanloop naar de Ondernemersavond
15 september - Beach Factory Center Parcs

“Vriendelijkheid en je gasten
herkennen is belangrijk”

Dat is een van de pijlers waar Wilma en Krijn Kerkman van strandpaviljoen Kerkman
(24) hun vaste gastenbestand op bouwen. “Ook de meisjes en jongens die bij ons werken leren wij dat te doen. Ome Gerrit drinkt zijn koffie helemaal zwart en Els drinkt
alleen thee, dat moeten ze weten. Ook de namen weten is heel belangrijk. Of bijvoorbeeld een bloemetje geven als een vaste gast jarig is of een kaartje sturen bijvoorbeeld
bij ziekenhuisopname is een vorm van gastvrijheid en klantvriendelijkheid. De gasten
voelen zich dan thuis in jouw bedrijf en dat is een groot goed”, legt Wilma uit als we het
hebben over gastvrijheid.
gemeente zou, om toeris
ten terug naar Zandvoort
te laten komen, meer naar
de ondernemers, die aan de
bron zitten, moeten luiste
ren en niet zo star zijn”, zegt
Wilma en Krijn beaamt dat.
Voorlopig zit het seizoen er
voor de beide strandpach
ters op en ze zijn er niet rou
Krijn en Wilma Kerkman
wig om: “Snel vergeten en
Het is de beide onderne willen wel betalen maar volgend seizoen weer terug
mers een doorn in het oog vrij regelmatig zijn de drie komen.” Wat rest is het af
als ze het hebben over gast automaten die bij ons op de breken van het paviljoen en
vrijheid van Zandvoort, dat boulevard staan stuk en dan proberen aanwezig te zijn
regelmatig de parkeerau weten ze niet wat ze moe bij de Ondernemersavond
tomaten aan de boulevard ten doen. Toch een taak van op 15 september aanstaan
defect zijn. “Onze gasten de gemeente, lijkt mij. De de. U komt toch ook?

St. Zandvoort
Promotie
Vereniging van Strandpachters te Zandvoort

Wat is er nu mooier dan je noodzakelijke hulpmiddel eens

te gebruiken als pleziervoertuig? Dat kan op woensdag 21

september aanstaande vanaf 13.30 uur en nog wel op de

speelplaats van de racende monsters: Circuit Park Zandvoort. Want daar organiseert Steunpunt OOK Zandvoort

de Mobiliteitsdag 2011 voor alle rolstoel- en scootmobielgebonden inwoners van Zandvoort.

Start van de scootmobielrace tijdens de Mobiliteitsdag in 2009

Van de nood een deugd
maken, dat is waar de Mo
biliteitsd ag allemaal om
draait. Wie vanwege een
handicap is aangewezen op
een rolstoel of scootmobiel
moet niet ook nog eens aan
lopen tegen de handicap niet
goed overweg te kunnen met
deze vervoermiddelen. De
Mobiliteitsdag is daarom een
prachtige gelegenheid om te
testen hoe het met de behen
digheid staat. Maar dat niet
alleen: wanneer krijg je nu de
kans om op het Circuit Park
Zandvoort te mogen racen?
Onder veilige omstandig
heden worden tijdens deze

vierde Mobiliteitsdag vanaf
13.30 uur op het racecircuit
verschillende behendigheids
races georganiseerd. Iedere
rolstoel- of scootmobiel
gebruiker is welkom, maar
het terrein is natuurlijk ook
gratis toegankelijk voor, het
liefst hard aanmoedigende
en/of duwende, toeschou
wers. Klaas Koper zal samen
met Ben Zonneveld met hun
spraakwaterval de gebeur
tenissen van commentaar
voorzien. En om het allemaal
nog gezelliger te maken zijn
de Wijk en Straatband en de
huisband van Nieuw Unicum,
Building on Sand, uitgeno

digd. De organisatie van OOK
Zandvoort zet veel vrijwil
ligers in, die de aanwezigen
niet alleen van koffie en thee
zullen voorzien maar ook
een helpende hand zullen
bieden. De toiletten zijn ge
schikt voor rolstoelgebruikers
en de deelnemers kunnen
eventueel worden opgehaald
met de belbus of OV-taxi, en
uiteraard na afloop van dit
leuke evenement thuis wor
den gebracht.
De middag wordt mede
mogelijk gemaakt door:
MSD,OHD, Woonstichting De
Key, de Rabobank en Circuit
Park Zandvoort. Lijkt het u ook
geweldig om eens met uw in
validen bolide te mogen racen
op het circuit? Schrijf u dan nu
in! Deelnemersformulieren
zijn verkrijgbaar bij steun
punt OOK Zandvoort, Fle
mingstraat 55. Ook telefo
nisch aanmelden is mogelijk
via nummer 023-5740355.
En het kan ook per e-mail
aan info@ookzandvoort.nl.
Inschrijvingen moeten vóór
10 september binnen zijn om
de organisatoren voldoende
tijd te geven weer een ge
zellige racemiddag in elkaar
te zetten. Toeschouwers en
‘rolstoelduwers’ zijn ook van
harte welkom.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten
en plaatsing van brieven te weigeren.

Geachte redactie,
2 weken geleden sprak ik overijverige gemeentelijke handhaafsters aan die in de Koninginnebuurt
bekeuring aan het uitdelen waren aan auto’s zonder bewonersvergunning. Nu staat er al een paar
weken een caravan geparkeerd in de Emmaweg en ik vroeg de handhaafsters of ze daar niet tegen
optraden. Ze zouden het in de gaten gaan houden, zeiden ze.
Afgelopen week sprak ik de dames weer aan omdat de caravan nog steeds op dezelfde plaats in de
Emmaweg staat. Mijn broek zakte af van het antwoord: “Meneer, wij hebben het nagevraagd, maar
tegen geparkeerde caravans en aanhangwagens kunnen wij niet optreden omdat deze voertuigen uit
de APV gehaald zijn.” Dus zet je auto neer in de Koninginnebuurt of waar dan ook met een vergunningenbeleid en je hebt binnen de kortste keren een bekeuring terwijl je een caravan of aanhangwagen
onbeperkt in dit gebied kunt stallen.
Ook het 3x24 uur een caravan voor de deur plaatsen en voor het in- en/of uitladen staat niets meer in
het APV. De bewuste caravan staat er, tot groot ongenoegen van buurtbewoners die wel een bekeuring
hebben opgelopen, nu al een maand. Hoe krom is ons parkeerbeleid?

Groeten,
Klaas Koper
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15 september vanaf 19:30 uur

“Zandvoortse Ondernemersavond”
Beach Factory - Center Parcs Zandvoort

Als eerste het laatste
ondernemersnieuws

van Zandvoort!
Ontvang het via
onze nieuwsbrief.

Programma Ondernemersavond

Wie wordt de Meest Creatieve Ondernemer?

ZinB helpt ondernemers online

Donderdag 15 september wordt in de ‘Beach Factory’ van
Center Parcs Zandvoort weer een grote Ondernemersavond
georganiseerd. De avond staat in het teken van Zandvoort aan
Zee, gastvrijheid en klantvriendelijkheid! Na afloop bent u van
harte uitgenodigd bij de netwerkborrel.

Tijdens de Ondernemersavond op 15 september wordt bekendgemaakt wie, na Greeven Makelaardij (2009) en De Kaashoek
(2010), komend jaar de titel ‘Meest creatieve ondernemer’ mag
dragen.

Wordt uw bedrijf niet goed gevonden,
gezien en gelezen op Internet? Wij
geven u vrijblijvend advies en informeren u graag over ons websitepakket. Bel
voor meer informatie 023 - 8 200 322 of
mail naar info@zinb.nl.

Alle in Zandvoort geregistreerde ondernemers zijn van harte
welkom om deze informatieve avond bij te wonen. Aanmelden
vooraf is wel gewenst. Dat kan bij de bedrijfscontactfunctionaris
Hilly Jansen, e-mail: h.jansen@zandvoort.nl of tel. 06 13427671.
Het programma van de avond is als volgt
19.30 uur : Ontvangst met koffie en thee.
20.00 uur : Welkom door Wethouder Toerisme en Economie,
Wilfred Tates.

De focus ligt dit jaar op de gastvrijheid en klantvriendelijkheid
van de ondernemers in Zandvoort. Tot 31 juli konden kandidaten worden genomineerd. Een deskundige jury bepaalt uiteindelijk de winnaar en zal dit bekendmaken tijdens de grote
Ondernemersavond in Center Parcs Zandvoort.
De definitieve lijst met genomineerden, van klanten die de bedrijven hebben voorgedragen, kunt u bekijken op onze website
www.zandvoortinbedrijf.nl

Inclusief extra’s
● Voor 1 jaar gratis een profielpagina
op Zandvoort in Bedrijf.
● Interview in de Zandvoortse Courant.

● Het ‘merk’ Zandvoort aan Zee.
● OVZ en de uitslag van de mystery shoppers.
● Wat betekent het ‘merk’ Zandvoort aan Zee voor u?
● Kenwerk Tour
● Uitreiking Wisseltrofee aan de nieuwe meest creatieve
ondernemer van Zandvoort 2011/2012
21.45 uur : Afsluiting door Burgemeester Niek Meijer

n
a
D sen

ZinB Websitepakket
● Uw website die past bij uw huisstijl.
● U kunt heel makkelijk zelf uw website
pagina’s maken m.b.v. het CMS.
● Beter gevonden worden met onze
Google zoekwoorden analyse.
● Geen jaarlijks terugkerende licentie
kosten op uw CMS of website.

Voor slechts

Wie wordt de meest “Creatieve Ondernemer” van 2011/2012?

€ 690,- (excl. btw)

www.zandvoortinbedrijf.nl

Doen!

Nu dagelijks inschrijven
van maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur in Theater De Krocht
Grote Krocht 41 - Zandvoort
Tel. 06-21 590 520

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin - Salsa

Aanvang nieuwe cursussen
vanaf donderdag 15 september

belastingaangiften / fiscale adviezen
administraties / boekhoudingen • jaarrekeningen

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Tea-licious

Hoogste rechtscollege buigt zich over
bestemmingsplan Middenboulevard
Het bestemmingsplan Middenboulevard behelst een groot aantal ‘deelprojecten’, zoals
Monopole I en II, de Van Fenemaflat, de Van Fenemaparkeergarage, de overige flatge-

bouwen aan het De Favaugeplein, het Badhuisplein, het Watertorengebied en omge-

ving en de Vuurboetstraat. In totaal acht deelgebied van één bestemmingsplan, dat,
zoals bekend is, door de gemeente Zandvoort gewijzigd moest worden omdat het provinciebestuur het eerdere bestemmingsplan uit 2007 had afgekeurd.
door Berry Zand Scholten

De Raad van State had het
aldus samengevat: Het
plan heeft betrekking op
het gebied achter de bou
levard tussen de Thorbecke
straat, Torenstraat, Wester
parkstraat (gedeeltelijk),
Badhuisplein, Burg. Engel
bertstraat, Jac. van Heems
kerkstraat en de duinenrij
van de Zeereep. “De gemeen
te”, aldus de samenvatting
van de RvS, “wil de gebieden
vernieuwen tot een gebied
met wervende toeristische
voorzieningen en een kwa
litatieve uitbreiding van het
woningaanbod. Het plan
heeft betrekking op ver
schillende deelgebieden.
Een aantal inwoners van
Zandvoort komt tegen het
plan in beroep. Sommigen
vrezen geluidsoverlast, ver
slechtering van de lucht
kwaliteit en parkeerover
last. Anderen zijn bang
hun uitzicht over zee kwijt
te raken en vinden dat de
nieuwbouw te dicht op hun
appartementen wordt ge
realiseerd. Enkele bedrijven
zijn het er niet mee eens dat
een parkeerdek mag worden
verhoogd, waardoor zij on
der het maaiveld zouden
komen te liggen. Watertoren
Zandvoort en Zandvoort
Beheer vinden dat het plan
niet alleen ontwikkelingen
op gemeentegrond rondom
de watertoren had mo
gen toestaan, maar ook op
hun eigen gronden”. Plus
dan nog een aantal over
wegingen van de Stichting
Geluidshinder Zandvoort,
waardoor woningbouw in
de buurt van het circuit niet
zou kunnen worden gerea
liseerd.
Dat is, in het kort (!), de glo

bale opstelling die de RvS
voor zichzelf had geëta
leerd. Maar ja, de praktische
invulling, zo bleek tijdens
de hoorzitting, is omvang
rijker. De presentatie die de
gemeente Zandvoort mee
had genomen bleek aller
minst ‘anno 2011’: geen dia
presentatie, beamer of com
puteranimatie, er hing een
eenvoudige plankaart aan
de muur, aan de hand waar
van de staatsraden en de be
trokkenen hun standpunten
moesten uiteenzetten.

Weinig overleg

De leden van de RvS wa
ren nogal verwonderd over
het “geringe overleg” van
de gemeente Zandvoort
met de meeste betrokke
nen. Met andere woorden:
er is weinig constructieve
communicatie geweest.
Dat bleek vooral ook uit
de standpunten van de
Watertoren-representanten.
In het (afgekeurde) bestem
mingsplan van 2007 had de
‘Watertorengroep’ zich nog
wel kunnen vinden, maar in
het nieuwe bestemmings
plan zagen zij helemaal
geen brood, omdat de be
bouwingsmogelijkheden
van het Watertorengebied
daarin met ongeveer 50%
wa re n t e r u g g e b ra c ht .
Raadsvrouwe Colignon van
de Watertoren beet zich
daarin vast. Er kwamen ook
standpunten van andere
particuliere betrokkenen
aan de orde, zoals de plan
nen van eigenaar Sanders
van ‘De Lachende Zeerover’
(voor een terrasoverkapping)
en die van Ronald Weilers
van het hotel Zuiderbad, die
(hogere) nieuwbouw wil op
de plaats van zijn huidige
hotel. De bewoners van de
Van Fenemaflat spraken via

hun raadslieden ook over te
weinig overleg, het verlies
van uitzicht door nieuwe
bebouwingsplannen en
het eventuele verlies van de
parkeergarage aan het Van
Fenemaplein.
De kern van het hele verhaal
was echter de jarenlang
voortslepende onzekerheid.
Mr. Binnerts, de gemeentelij
ke raadsman, had het zeker
niet gemakkelijk. Hij werd
bijgestaan door gemeente
ambtenaar Sandbergen, die
duidelijk meer van de hoed
en de rand wist, maar die
ook vele onzekerheden voor
betrokkenen bepaald niet
kon wegnemen.

Watertoren

De belanghebbenden van
het Watertorengebied, een
groep waarin ook de INGBank participeert, voelden
zich “ronduit bedrogen”
door de gemeente. “We
zijn nooit bij enig overleg
over dit nieuwe bestem
mingsplan betrokken”, stel
de raadsvrouwe Colignon,
“het is allemaal achter onze
rug bedisseld!” Op dat mo
ment ging het wethouder
Wilfred Tates allemaal te
ver. Hij greep de micro
foon en legde koel en za
kelijk uit dat de gemeente
Zandvoort wel degelijk
doorlopend contact met de
Watertoren-eigenaren had
gezocht, maar steeds nul
op het rekest had gekregen.
“Mijn secretaresse draait
haar vingers blauw om met
de participanten in contact
te komen, maar geen resul
taat”, legde hij uit. “Maar...
volgende week is er toch
weer een overleg!”

‘Miljoenenwinst’

Toen zaken als de gebrek

kige communicatie en over
leg toch als een dichte mist
over deze hele affaire bleven
hangen, greep wethouder
Tates aan het slot van de
zitting andermaal in. “Er was
sprake van een onverkwik
kelijk spanningsveld tussen
de Watertoren-exploitanten
en de gemeente”, stelde hij,
“maar Zandvoort móét nu
eindelijk toch wel eens kun
nen doorpakken. We zijn
met dit hele gebied nu al
meer dan twintig jaar bezig
en er moet wel eens wat
concreets gebeuren, van
daar dit nieuwe bestem
mingsplan.” Hij vervolgde:
“Om u de zaak nog eens he
lemaal duidelijk te maken:
de Watertorengroep heeft
de watertoren (inderdaad...
gemeentelijk monument!)
destijds van de gemeente
onder stringente voorwaar
den gekocht voor € 25.000.
Vorig jaar hebben zij de ge
meente aangeboden om de
watertoren en omliggend
gebied en opstallen terug
te kunnen kopen, maar dan
voor....vier miljoen euro! Tja,
daar kon natuurlijk niemand
op ingaan...!”
Veel bleef onzeker over
eventuele extra torens in
het Watertorengebied, de
dichtheid van de bebouwing
direct rondom de toren, de
hoogte van bebouwing van
andere delen van het be
stemmingsplan (zoals in
het noordelijke deel ervan
bij Monopole I en II en de
Van Fenemaflat), de parkeer
voorzieningen, etc. Kortom,
de Raad van State heeft
een heel zware klus aan
een evenwichtige beoorde
ling van dit Zandvoortse
bestemmingsplan Midden
boulevard. Ondanks de inzet
van gemeente, projectont
wikkelaars en particuliere
opposanten bleef veel nog
in zware ‘zeedampnevels’
gehuld. Hopelijk brengt de
uitspraak van de Raad van
State in deze omvangrijke
materie eindelijk eens meer
duidelijkheid.

door Erna Meijer

De onlangs geopende theesalon/winkel in de Haltestraat

is een echte aanwinst. Direct bij binnenkomst voel je de

prettige sfeer en dat is precies wat eigenaresse Sheila

Schaasberg, geboren in Zandvoort, voor ogen heeft: “Bij
de basisbehoefte van een mens hoort gezelligheid en ont-

spanning, en bij een momentje van rust hoort nu eenmaal
koffie of thee.”

Ongeveer zestig soorten voor
verpakte losse thee heeft zij
thans in voorraad, doch het
is de opzet om dit per maand
uit te breiden. Binnenkort
krijgt zij eveneens een nieuw
systeem in de zaak, waarbij
men zelf de gewenste hoe
veelheid thee kan 'tappen' en
hierbij een keuze kan maken
uit 12 tot 36 soorten. Alle thee
is puur, zonder toevoeging van
aroma's.
Naast de welbekende soor
ten vindt u bij Tea-licious
zeer speciale theeën, zo
als Genmaicha: een groene
Sencha thee met geroosterde
en gepofte bruine rijst uit
Japan; Milk Silk Oolongthee,
een Taiwanese Oolongthee,
waarbij onder andere het
tijdstip van pluk zorgt voor de
unieke melk- en zijdeachtige
textuur. Zeer apart van smaak
is de Lapsang Souchong,
zwarte, gerookte thee uit de
Wu-yi bergen in China. Naast
een biologische theelijn met
soorten als Assam, jasmijn
en Darjeeling, zijn de bloe
mentheeën een lust voor het
oog. De theebloemen, zoals
onder andere jasmijn, kogela
marant, daglelie, osmanthus
bloem, chrysant, worden met
de hand gemaakt. Een com
binatie is ook mogelijk. Deze
'blooming tea' is gemaakt uit
topkwaliteit groene of zwarte
(= rode) theeblaadjes, samen

gebonden met in het hart een
bloem. Het balletje ontvouwt
zich met het hete water tot
een prachtig theeboeket. Heel
romantisch en smaakvol, net
zoals de 'Flower Fountain':
groene thee met kogelama
rant, goudsbloem en jasmijn!
Alle theesoorten zijn heel lang
houdbaar en traceerbaar door
het lotnummer op de verpak
king.
Ook verkoopt Tea-licious kof
fiebonen uit onder meer Java,
El Salvador of Guatemala.
Mocht u een bepaalde soort
niet in het schap vinden, dan
kan deze altijd besteld worden
en dat geldt ook voor de thee.
Illy espressocups (+ machine)
zijn voorradig.
In de winkel krijgt u de thee,
eventueel vergezeld van muf
fin of brownie, niet geserveerd
uit een kopje maar uit sierlijke
glazen kannetjes. Voor onder
weg naar het werk zijn er 'ta
ke-away' kopjes. Er is een keur
aan theepotten te koop, even
als 'theeboeketten', leuk als
cadeau of als kerstpakket en
relatiegeschenk. Sheila houdt
regelmatig theesessies en –ce
remonies. Ook voor een ont
bijt en lunch met een keuze
uit negen salades of een high
tea gaat u naar: Tea-licious,
Haltestraat 32a. Geopend:
dinsdag tot en met zondag
van 07.00 tot 18.00 uur.
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ZANDKORRELS

Tuincentrum

Najaarsbeplanting
Bemesting
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Uw auto kopen of verkopen
via een professional?
www.autoverkoper.nu
sluit de deal voor U !!!
Ook voor reparatie, APK,
onderhoud, schadeherstel
(gratis vervangende auto)
autoverzekering, haal
en brengservice!!,
taxatierapport (gratis)
Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex)
Zandvoort.
.........................................................

Garage te huur
nabij Trompstraat
€ 125,- per maand
06-53256274
.........................................................

Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door
zorgverzekering)
.........................................................
Hotel Anna
zoekt voor enkele
ochtenden in de week
ontbijt/schoonmaakhulp.
Info: 5714674
of 06-22696552

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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.
.........................................................
Henny's Pedicure Salon
voor al uw voetproblemen
diabetische en
reumatische voet
Wordt vergoed door de verz.
Komt ook bij u thuis.
Tel: 06-50203097
/06-31931940
.........................................................
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
.........................................................
Garages te huur
aan de Van Galenstraat
en de De Ruyterstraat
Info: 06-53256274
.........................................................
Fluffy's Nail-corner
Bel voor een
professionele en gezellige
nagelbehandeling
met Petra Koper.
Inmiddels al 17 jaar ervaring.
Tel: 06-14719355
.........................................................
Zwarte Vespa scooter
te koop. Bouwjaar 2006,
3.750 km gereden,
in prima staat.
Tel. 06-51084638
€ 1.850,- incl. Vespahelm
.........................................................

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

Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Valk Glasstudio
voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

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

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

Massage Zandvoort
Klassieke,
medische massage
Ondersteuning bij blessures,
RSI- en energie klachten.
Behandeling op afspraak
(ook ‘s avonds).
Voor info:
www.massagezandvoort.nl

Garage te huur
Tjerk Hiddesstraat.
€ 105,- per maand,
tel. 5714825
.........................................................
Te huur:
woonruimte
met eigen opgang.
Woonkamer met keuken,
1 slaapk., badkamer,
klein tuintje.
Incl. gwl+internet
€ 750,- p.mnd. + 1 mnd. borg.
06-25340780
.........................................................
Brocante aan de kust
schildert bij u thuis.
Met kalk- en krijtverf van
Mia Colore voor meubels,
muren en houtwerk.
Tevens kleuradvies.
Info: 023-5713099.
Haltestraat 61a
.........................................................
Combinatieaanbieding
definitief ontharen
oksels en bikinilijn,
van € 95,- nu voor € 65,Boudoir,
Achterweg 22 Zandvoort.
023-5736021
.........................................................
L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
daisy-spelers,
grootletter artikelen:
spelletjes, agenda's,
klokken, horloges,
telefoons,
afstandsbediening voor TV
.........................................................
Vivesi
Onderhouds- en
tegelzetbedrijf.
Badkamers, keukens,
zand-cement, vloeren,
alle tegelwerken,
schilder- en stucwerk.
Tel. 06-26752424
.........................................................
Appartement te huur
in Zandvoort.
Inclusief G/W/E.
€ 685,- per maand,
1 maand borg,
geen huisdieren.
Bel voor informatie
of bezichtiging
Bob Kluft:
06-29527140
.........................................................
Te huur per 1 oktober:
zelfst. woonruimte / studio.
Eigen K/D/T,
eigen entree.
Voor 1 pers., € 650 p.m.,
1 mnd. borg.
Info: 06-4793 5536
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Uitverkochte Krocht tijdens jazzconcert
Het openingsconcert voor het tienjarig bestaan van Stichting Jazz in Zandvoort (JIZ) was er één met een goud
randje. Niemand minder dan jazzlegende Rita Reys was op
uitnodiging naar Zandvoort gekomen om samen met het

trio Johan Clement en gastdrummer solist John Engels het
feestje compleet te maken.

Rita Reys leeft zich uit

door Nel Kerkman

Een zeer trotse voorzitter
Hans Reijmers verwelkom
de de vele jazzliefhebbers
die in grote getalen naar
theater De Krocht waren
gekomen. Voordat het jazz
concert begon feliciteerde
burgemeester Niek Meijer
het bestuur van JIZ, Eric
Timmermans, Claudia Cavé
en Hans Reijmers, namens
de gemeente met hun
10-jarig bestaan. Als blijk
van waardering ontvingen
de bestuursleden overheer

lijke bonbons die symbool
stonden voor een smakelijke
lunch met partner. Na dit of
ficiële gedeelte barstte het
jazzgeweld los met als eerste
de intro ‘Bernie’s tune’ van
het trio met Johan Clement
op piano, Eric Timmermans
op contrabas en John Engels
op drums.

Tijdloos

Met overbekende jazznum
mers gaf Rita Reys haar fans
een nostalgische terugblik
naar vervlogen tijden. Zoals
onder meer de ballad ‘The

shadow of your smile’ werd
onvermoeibaar afgewisseld
met een sneller ritme als dat
van ‘Copacabana’. Soms ging
de interactie tussen Johan
Clement en Rita niet zoals
het moest zijn maar dat is de
charme van een live concert.
“We zijn ook maar mensen
en komen eigenlijk nooit bij
elkaar”, verontschuldigde
Reys zich. Na de pauze was
ook dit hobbeltje genomen
en was het samenspel prima.
Met een knipoog naar John
Engels maakte Rita een
grapje over hun leeftijd. “De
oude knakkers doen het nog
goed”, merkte ze lachend
op. Want ook Engels is on
vermoeibaar en iedereen
genoot van zijn spetterende
drumsolo’s. Ongelofelijk wat
een spirit hebben deze twee
ras musici nog.
Met het overbekende ‘Fly me
to the moon’ werd het jazz
concert afgesloten. Onder
luid applaus en een fraai bos
bloemen verliet Rita Reys de
zaal. Het was een geweldige
opening van het nieuwe jazz
seizoen. Op 2 oktober komt
de Amerikaanse tenorsaxo
fonist Scott Hamilton naar
theater De Krocht. Op www.
jazzinzandvoort.nl staat het
volledige jaarprogramma.

Kees Verkade bezoekt ‘zijn’ zandsculptuur
Vorige week heeft onze oud-plaatsgenoot Kees Verkade een bezoek aan Zandvoort ge-

bracht. In het bijzonder was hij tijdens zijn bliksembezoek geïnteresseerd in de beelden
van het Nederlands Kampioenschap Zandsculpturen, waar een beeld van hem in zand
tentoongesteld staat.

Kees Verkade

Na een bezoek aan Kraantje
Lek, de bekende boom bij
de oude herberg is door
hem in brons vereeuwigd,

is Verkade met zijn echt
genote Ludmila naar het
eindresultaat van de beel
den op het Badhuisplein
komen kijken. Kees Verkade
heeft vanaf het begin van
uit zijn woonplaats Monaco
meegeleefd met het NK
Zandsculpturenfestival
2011 in Zandvoort en de
bouwwerkzaamheden via
internet op de voet gevolgd.
Verkade is natuurlijk een
expert op het gebied van
sculpturen, zeg gerust maar
de meester, alleen het mate

riaal zand is voor hem niets,
“want dat is zo vergankelijk”.
Dat is ook wel het speciale
effect. Geen klei, geen ce
ment of natuursteen, maar
zand dat van een schitte
rend beeld zomaar weer
zand wordt. Zijn reactie is
dan ook eerlijk: “Het is een
eer dat een werk van mij in
zand is uitgebeeld. Het is
een indrukwekkend werk
geworden.” Zijn vrouw vond
het wel wat jammer dat de
beelden door de hoge hek
ken omgeven waren.

Chinese onderscheiding voor
beeldend kunstenaar Marga Duin

Tijdens de ‘14th Beijing International Art Exhibition’ die
in augustus werd gehouden in het ‘World Trade Center’ in

hartje Beijing, kreeg de Zandvoortse beeldend kunstenaar

Marga Duin een prijs toegekend voor de ‘Most Influential
Artist’ van 2011. Marga ontving haar onderscheiding uit handen van een vertegenwoordiger van het Ministerie van Cul-

tuur in Beijing tezamen met nog 8 andere voornamelijk Chinese kunstenaars waaronder Xiong Zuguo en Tong Heping.

Marga Duin ontvangt de award in Beijing

door Nel Kerkman

Aan deze belangrijke kunst
beurs, waar meer dan
30.000 bezoekers op afkwa
men, deden dit jaar meer
dan 80 galeries mee uit 16
landen zoals onder andere
de Verenigde Staten, Korea,
Italië, Duitsland, Frankrijk,
Spanje en Rusland. Evenals
vorig jaar was Marga Duin de
enige kunstenaar op deze in

ternationale kunstbeurs die
met haar werk Nederland
vertegenwoordigde.

Internationaal

Maar buiten deze fantasti
sche Chinese onderschei
ding werd Marga Duin begin
dit jaar tevens winnaar van
de ‘TOPTEN International Art
Competition - Woman in the
Arts’ die werd georganiseerd
door de ‘ARTROM-gallery’ in

Rome. Aan deze competitie
deden vrouwelijke kunste
naars mee uit 22 landen.
En of dat niet genoeg was,
bleek ook de directie van
YINHE Wind Power Co.,Ltd.,
een groot Chinees bedrijf
dat zich bezighoudt met de
ontwikkeling en productie
van windmolens, zeer geïn
teresseerd in Marga’s schil
derijen. Met name omdat
de invloed van de zee vaak is
terug te vinden in haar ab
stracte werken. Het Chinese
bedrijf opent in oktober 2011
in Beijing een nieuw hoofd
kantoor waarin tevens een
grote galerie is opgenomen.
Een van de directieleden liet
aan Marga weten dat een
Nederlandse samenwer
kingsverband op dit gebied
zeer op prijs zou worden
gesteld. Tijdens haar bezoek
in Beijing werd dan ook di
rect een contract afgesloten
voor het exposeren van haar
kunstwerken in het nieuwe
hoofdkantoor. Na al deze
geweldige onderscheidin
gen neemt Marga een kleine
rustpauze, half oktober
is zij weer met haar kunst
aanwezig op de Internatio
nale kunstbeurs in het Kon
gresshaus in Zürich.

Laureaten Prinses Christina Concours
Komende zondag zullen een viertal muziektalenten in het kader van de Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts voor u optreden in de Protestantse kerk aan het Kerk-

plein. Het zijn alle vier laureaten van het Prinses Christina Concours 2011. Classic Concerts
houdt daarmee een traditie van enkele jaren in stand.
Wakana Shimi (piano),
Didel Bish (piano), Vincent
van Amsterdam op de
accordeon en Amarins
Wierdsma op viool zullen
voor u een sprankelend
concert verzorgen met
werken van onder andere
Ludwig van Beethoven,
Johann Sebastiaan Bach,
Frédéric Chopin en Pyotr
Tchaikovsky.
Voor de pauze hoort u on
der andere delen uit de
Piano sonate nr. 31 op.110
in As van Van Beethoven,

gespeeld door de Japanner
Shimizu op de vleugel. Hij
haalde een eerste prijs in
Haarlem en vervolgens de
Fantasia & Fuga in a BWV
944 die gebracht wordt
door Van Amsterdam op zijn
accordeon. Van Amsterdam
haalde de finale van het
cocours. Na de pauze is
het de beurt aan Bish (1e
prijs en de Publieksprijs in
regio Noord) en Wierdsma
(3e prijs nationale finale
Prinses Christina Concours).
Bish speelt eerst gedeelten
uit Drei Romanzen op. 28

van Robert Schumann op
de vleugel en vervolgens
samen met Wierdsma de
len uit de Sonate voor vi
ool en piano op. 12 nr. 2 in
A van Van Beethoven. Het
slotstuk is een deel uit
‘Souvenir d'un lieu cher’ op.
42 van Tchaikovsky en wordt
door hun beide gespeeld.
Het concert in de Protes
tantse kerk begint komen
de zondag om 15.00 uur en
de deur gaat om 14.30 uur
open. De entreeprijs be
draagt slechts € 5.
11

Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

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

Hele maand september voor Pashouders:

Feest

Malse Gelderse varkenshaas
500 gram € 7,50

Kaashuis Tromp 50 jaar!

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Nu ook op de
Elandsgracht - Amsterdam

Bij aankoop van 10 euro
gratis pakje
roomboter 250 gram
of
10 verse scharreleieren

Verzorging en vrije tijd:

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

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

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

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie bloemenvazen
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand september:
Quickstep laminaat: 10% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

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

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZandvoortPas houders 10% korting

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
Nieuwe
collectie
is binnen
o.a. colberts
vanaf € 159,-

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Walk of Fame

voor de mooiste herenshirts
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
n Zandkorrel plaatsen.
ee
is
Reken zelf uw voordeel
at
gr
ig
al
nm
ee
u
ortPas kunt
Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
r
aa
m
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Za
de
volgen
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Krant niet ontvangen?
Buitenschoolse opvang De Boomhut
Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.
www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

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

Nu bij HIZI HAIR: extra lengte en volume in
1 minuut met de FLIP IN HAIR. Dit is de snelste
en meest eenvoudige manier om tijdelijk uw
look te veranderen.
• binnen 1 minuut zelf in te zetten
• geen clips, geen lijm, geen weaving
• geen schade aan het eigen haar
• in diverse kleuren, lengtes en modellen
• 100% human hair
• onzichtbaar

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

14

Haltestraat 39, Zandvoort
023 573 08 38
Maandag: 11.00 - 18.00
Woensdag: 09.00 - 18.00
Vrijdag:
09.00 - 21.00

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Dinsdag: 09.00 - 18.00
Donderdag: 09.00 - 18.00
Zaterdag: 08.00 - 17.00

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl
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Dorpsgenoten

Inspectie in kader van
schoon, heel en veilig
door Nel Kerkman

Ted van der Leden
Onlangs kwam ik in gesprek met Ted van der Leden over
de rubriek glas-in-loodramen van Zandvoort. Hij nodigde
me uit om langs te komen om me te laten zien hoe een
glas-in-loodraam gemaakt wordt. Na een afspraak belde ik
aan bij het unieke huis met de schitterende mozaïekmuur
aan de boulevard waar ooit het kunstenaarsechtpaar Jaap

een winkel kopen maar eigenhandig uit hout een raamwerk
maken, daarna het doek spannen en impregneren. Dan pas
worden de papieren ontwerpen op doek geschilderd. Enkele
dorpsgenoten, onder andere Margreet Ras, hebben bij hem
de kneepjes van het vak geleerd.

Mini workshop

Op een tafel liggen allerlei attributen uitgestald die nodig
zijn voor mijn mini workshop. Belangrijk is de glassnijder
en leerzame middag.
met een oliereservoir om daarmee de gewenste lijn te trek
ken. Natuurlijk gekleurd glas, een knijper om de snijbreuk af
Bij binnenkomst valt direct het raam in de voordeur op.
te breken, een bektangetje om de hoeken te bewerken,
Daarin heeft Ted een glas-in-loodraam ontwor
loodprofiel in diverse maten en een loodmes,
pen en gemaakt. Het raam bestaat uit twee
loodopenhaler. Natuurlijk een soldeerbout
delen maar toch lopen de lijnen perfect
en soldeer om de loodkruispunten aan
van het glas door. De kleuren van het
elkaar te verbinden. Het snijden van
glas zijn lekker fel en de lijnen van
glas en het solderen van het lood
lood zijn rond en strak. “Deze sier
vergt wel enige oefening. Je
lijke lijnen is het helmgras dat
moet het als een soort puzzelen
aan de kust te vinden is. Het
bekijken. Ondertussen vertelt
blauwe glas, in allerlei kleur
Ted hoe hij al jong van Haarlem
nuances en in vlakken, beelden
naar Zandvoort kwam. “Mijn
de golven van de zee uit. Boven
ouders hadden een strand
in het raam is een cirkel waar
huisje, echter na 1942 moch
de zon in een bepaald jaargetij
ten we daar niet meer blijven.
precies in schijnt”, legt hij zijn
Na de oorlog heeft mijn familie
ontwerp uit. Maar niet alleen dit
in de Westerstraat een huis laten
raam heeft Ted gemaakt ook op ver
bouwen. Zodoende ben ik niet een
zoek maakt hij de mooiste ramen. Dat
echte Zandvoorter maar ik heb wel
hij niet alleen ramen ontwerpt maar ook
het grootste deel van mijn leven hier ge
andere materialen beheerst is in zijn sfeer
woond.”
Ted van
der Leden
volle woning terug te vinden. Mooie keramiek
In 1972 maakte
vissen op een beschilderd bord, schalen met gefused glas, hij, samen met de Wurf, de
mozaïek in de tuin en andere kunstobjecten laten de hand film ‘Tussen Eb en Vloed’,
van de kunstenaar zien.
een film die het oude
Zandvoort, met al zijn
Kunstzinnig en veelzijdig
aspecten doet herleven.
Al 55 jaar geeft Ted als docent Beeldende Vorming met veel Vorig jaar heeft hij een
plezier les aan de leerlingen van de basisschool de Kieviet in koninklijke onderschei
Wassenaar. Voorheen fulltime en nu nog maar één dag in de ding ontvangen voor zijn
week. Hij laat de kinderen zelfstandig kennis maken met alle vele verdiensten en in
technieken die er zijn. De procedure lijkt simpel maar dat is spanning ten bate van de
het niet. Niets wordt voorgekauwd, stap voor stap groeit de samenleving. Een terechte
inspiratie en zet de leerling naar eigen ontwerp een geweldig onderscheiding voor ie
kunstwerk neer. Dat kan zijn uit gips, hout, verf, schilderen, mand die altijd zeer be
weven, druktechniek met bijvoorbeeld bladeren die van tevo scheiden is. Daarom vind
ren gezocht zijn. Het gemaakte werk ziet er professioneel en ik dat de schijnwerper
verzorgd uit, want zegt Ted: “Met een passe partout om een best even op Ted van der
tekening is het kunstwerk pas af.” Niet alleen in Wassenaar Leden als kunstenaar, do
leert Ted de jeugd zich kunstzinnig te ontplooien. Ook in zijn cent en dorpsgenoot mag
atelier aan huis brengt hij zijn kennis over aan een groepje schijnen. En Ted, alsnog
Zandvoortse kinderen. Ook zij leren om een kunstwerk vanaf bedankt voor je deskun
het begin te maken. Niet een schilderdoekje kant en klaar in dige uitleg.
Bouhuys en Nel Klaassen woonde. Het werd een gezellige

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Ondernemers uit de Haltestraat, de gemeente en het ondernemersloket hebben vorige week een deel van het

centrum geïnspecteerd. Daarbij werd het streven naar een

schoon, heel en veilig Zandvoort als handleiding gebruikt.
Met de uitkomsten van deze schouw wordt getracht dit

gedeelte van het centrum meer te doen opleven richting
klanten en gasten.

Een paar aandachtspun
ten kwamen naar voren.
Bijvoorbeeld de stickers en
graffiti op lantaarnpalen en
parkeerautomaten, maar
vooral ook de nutskasten,
waardoor de uitstraling wat
armoedig lijkt. In het nauwe
gedeelte van de Haltestraat
staan veel fietsen die de
doorgang op de stoep daar
heel smal en rommelig ma
ken. Kinderwagens en rol
stoelen kunnen er bijna niet
door. Tevens staan er scoo
ters kris kras op de stoepen.
Deze zullen ergens gepar
keerd moeten gaan worden
waarbij meer rekening met
de voetgangers wordt ge
houden.
De gevels van de bedrijfs
panden zien er over het
algemeen wel verzorgd uit,
alhoewel de bovenwonin

gen hier en daar een lik verf
kunnen gebruiken. Volgens
centrummanager Gert van
Kuijk is dat een kwestie van
de pandeigenaren vragen of
ze daar iets aan willen doen.
Vanaf de Kerkstraat komend
naar het Raadhuisplein toe,
voelen de ondernemers van
de Haltestraat de nood
zaak om de verbinding en
uitstraling te verbeteren.
Het is nu voor bezoekers,
die Zandvoort niet goed
kennen, alsof het bij het
Raadhuisplein ophoudt.
Van alle bevindingen wordt
een actielijst gemaakt,
waar ook gezamenlijk aan
gewerkt gaat worden. Want
aan een mooi winkel- en
horecacentrum moet ie
dereen meewerken, daar
zijn alle betrokken het over
eens.

Zwem4daagse gaat
maandag van start
Komende week maandag zal voor de 14e keer de Zwem-

4daagse in Zandvoort van start gaan. Vanaf maandag 12

september hebben de deelnemers weer 5 dagen de gelegenheid om 4 avonden hun baantjes trekken. Er mag dus 1
avond worden overgeslagen.
Elke avond kan er gestart
worden tussen 18.00 uur en
20.30 uur. Er wordt gezwom
men in het zwembad van
Center Parcs (zij-ingang). De
afstand is 250 (10 baantjes) of
500 meter (20 baantjes) per
avond. Op de laatste avond
worden de medailles uitge
deeld, waarna om 20.00 uur
de spetterende Aqua-Disco
van start gaat. Deze disco is
alleen voor de deelnemers
van de zwemvierdaagse.

Er kunnen maximaal 400
deelnemers meedoen, dus
koop snel uw kaarten want
op=op! De kaarten kosten
€ 7 en zijn te koop bij: Bruna
Balkenende aan de Grote
Krocht, Ankie Miezenbeek,
Haarlemmerstraat 12 en
Martine Joustra, Witte Veld
11. Voor de deelnemers aan
de triatlon liggen de kaar
ten klaar bij de start. Meer
info op: www.zandvoortse
4daagse.nl.
15

colofon
Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Op woensdag 14 september kunt u ons ontmoeten
op de markt in Zandvoort. Hier kunt u kennis
maken met verschillende cursussen en docenten.
Wij presenteren ons cursusaanbod en overzicht.

Kinderen:
Peuters in Beweging vanaf 2 jaar.
Woensdag 9:30 - 10:30

5 oktober – 14 december

Donderdag 15:30 – 16:45

15 september – 13 oktober

Creatief met foto’s op de computer. vanaf 9 jaar.

Volwassenen bewegen:
Struinen in de Duinen.
beleef de duinen terwijl we samen wandelen.

Woensdag 10:00 – 11:30

14 september – 12 oktober

Donderdag 20:00 – 22:00

29 september- 22 december

Dinsdag 20:00 – 21:30

13 september – 29 november

Zaterdag 10:15 – 12:15

22 oktober

Vrijdag 11:00 – 12:00

16 september – 16 december

Donderdag 14:30 -15:30

22 september – 15 december

Improvisatie toneel, Theatersport
YogActief

Meditatie-Yoga workshop
Hatha Yoga

Houding en Conditie op muziek 55 plus

Creatief:
Taarten versieren
Zaterdag 12:30 – 15:30

8 oktober

Woensdag 19:00 – 22:00

12 oktober

Een workshop

Kunstgeschiedenis,

van impressionisme naar Van Gogh.

Donderdag
27 oktober – 3 november

10:00 – 12:00		

Dinsdag 20:00 – 22:00

4 oktober – 29 november

Schilderen vanuit de kleurologie
Maak je dromen waar!

Een workshop met positieve gevolgen.

Maandag 9:30 – 15:00		 14 november

Klussen met Fred in en om het huis,
speciaal voor senioren (ook vrouwen).

Vrijdag 13:30 – 15:00

23 september – 16 december.

Talen:
Engels
Donderdag 13:00 – 14:30

22 september – 15 december

Woensdag 20:30 - 22:00

21 september – 14 december

Woensdag 19:00 – 20:30

21 september – 14 december

Donderdag 10:30 – 12:00

22 september – 15 december

Spaans, Beginners

Spaans III,een vervolg op Spaans II
Nederlands

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

radio + tv

Radioindeling vanaf
1 maart 2011 van ZFM
Zondag
08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Maandag
08.00
11.00
12.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Countrytraxx
ZFM Jazz
Muziekboulevard
Zondag in Kennemerland
Entertainment 4 you
Golden ZFM(H)
Inspiratieradio
Peaceful Radio
Het laatste Uur
Zandvoort op Zaterdag(H)
In Zandvoortse Zaken
Muziekboulevard
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Tussen Eb en Vloed

Dinsdag

08.00 uur Zondag in Kennemerland(H)
11.00 uur Zantvoort uit Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
18.00 uur ZFM in de avond
19.00 uur In Zandvoortse Zaken(H)
20.00 uur ZFM Jazz(H)
22.00 uur Tussen Eb en vloed
20.00 uur Gemeenteraadsvergadering
(eens per maand rechtstreeks verslag)

Woensdag

08.00
09.00
11.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM in de ochtend
De Watertoren
Inspiratieradio(H)
Muziekboulevard
De Vinyljaren
Muziekboulevard
Zpower
Country tracks
Flexx radio

20.00 uur De Hoop radio
21.00 uur Peaceful Radio(H)
23.00 uur Tussen Eb en Vloed

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdag
08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zaterdag
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Goedenmorgen Zandvoort(H)
De Watertoren
Muziekboulevard
ZFM in de Avond
Alternatieve FM
Tussen Eb en Vloed
ZFM Jazz (H)
De Watertoren
Muziekboulevard
Eurobreakdown
Je Weekend in
Vrijdagavond live
Sea It
Toebak leeft
Goedenmorgen Zandvoort
Oud Zandvoort
Zandvoort uit Zandvoort
Zandvoort op Zaterdag
Entertainment 4 you
Eurobreakdown (H)
The Groove Empire
Night Walk

Radio: 106.9
Kabel: 104.5
Tekst TV: Kanaal 45
Internet:
www.zfmzandvoort.nl

Computer:

Kans op koudste
winter in vijftien jaar

Er staat ons mogelijk een zeer strenge winter te wach-

ten waarbij een Elfstedentocht zeker tot de mogelijkhe-

den kan behoren. Een aantal indicatoren geven dat aan.
Binnenkort zal ondergetekende hierover naar buiten
treden in Eén Vandaag en radiozender Q Music, maar
deze week al in de Zandvoortse Courant.
Het is alweer bijna vijftien
jaar geleden dat het serieus
winter was in Nederland.
Ja echt winter, dus met een
strakke ooster en overdag
temperaturen soms tot rond
-10 graden. Dit resulteerde
dan ook in een onvervalste
elfstedentocht op 4 janu
ari 1997. Wie weet gaat dat
straks in december, na vijf
tien jaar, weer eens lukken?

moeten liggen momenteel,
gezien de zonnecyclus van
dit moment. Een ‘rustige’
zon wordt vaak in verband
gebracht met koude(re)
winters.

Er is nog een indicatie. Het
arctische zeeijs smolt vrijwel
recordsnel afgelopen maan
den en juist deze enorme
ijsafbraak zou wel eens
kouder weer kunnen geven.
De afgelopen drie winters Wetenschappers ontdekten
waren weliswaar ook koud, dat die enorme ijsafbraak
maar de kou was van een an een verandering geeft wat
dere origine, namelijk uit het betreft de positie van hogehoge noorden. Doordat die en lagedrukgebieden in het
kou een lang traject over re hoge noorden. Het gevolg
latief warm zeewater afleg daarvan is dat koudere stro
de, kwam het regelmatig tot mingen makkelijker tot Oost
zware sneeuwval, maar het - en West-Europa kunnen
waren juist deze sneeuwsto doordingen.
ringen die verhinderden dat
het Siberisch koud werd. Een Het frappante is, zo is on
stevig hogedrukgebied bo derzocht, dat als het ijs op
ven Scandinavië (een abso té grote schaal smelt in de
lute voorwaarde voor diep noordelijke gebieden, het
vrieskou) ontbrak steeds.
proces weer omgekeerd is.
Dan treedt die verschui
Wellicht valt komende ving van de drukgebieden
winter alles weer eens een niet op en blijft alles bij het
keer op z’n plaats en kan de oude. Dus een afsmelt van
Russische koude ongehin rond vijftig procent geeft
derd naar de Lage Landen het optimale resultaat voor
uitvloeien. Enkele indica een flink grotere kans op
toren pleiten voor een we een koud winterscenario.
derom koude winter. Zo We gaan het zien straks in
is de zonne-activiteit nog december en januari.
steeds gering en het aan
tal zonnevlekken zou hoger weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Weer

Office 2007 voor ZZPers
Maandag 20:00 – 22:00

24 oktober – 28 november

Temperatuur

Woensdag 20:00 – 22:00

26 oktober – 30 november

Max

17

19

21

20

Donderdag 20:00 – 22:00

27 oktober – 1 december

Min

15

14

16

17

Dinsdag 10:00 – 12:00

13 september – 4 oktober

Zon

10%

50%

40%

35%

Neerslag

95%

25%

15%

50%

Wind

zw. 5

w. 3

z. 4

zw. 4

Website bouwen en onderhouden
Digitale Fotobewerking

Senioren Snuffel computercursus

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
16

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Uitgesproken!

Interview

Adri van den Bos,
levenskunstenaar

Afscheid

Adri van den Bos is geboren en getogen in Zandvoort. Na

vele jaren te hebben gewerkt als vestigingscoördinator
opleidingen bij het Holland Casino in Amsterdam, besloot

hij op een dag zijn droom na te jagen en een strandtent te
openen in Zandvoort Zuid: Ganpati. Na vier zomers moest

Adri van den Bos

hij helaas zijn strandtent gedag zeggen, omdat het paviljoen letterlijk door de zee was weggespoeld.
door Ramona Jonkhout

Het enige dat achter was gebleven was het beeld van
Ganesh, een Hindoe godheid met een beeltenis van half
mens en half olifant en die staat voor de synthese tus
sen mens en natuur maar ook voor ‘loslaten en opnieuw
beginnen’. Met dit beeld is hij acht maanden lang de we
reld in getrokken, op de voet gevolgd door een documen
tairemaakster om de boodschap ‘loslaten en opnieuw
beginnen’ te verspreiden.
Ganesh stond niet alleen symbool voor zijn strandpavil
joen, maar ook voor zijn leven. Waar Ganesh voor staat is
een levensmotto van Adri. “Ik wordt er vrolijk van en krijg
er kracht van”, glimlacht hij. Na het overlijden van zijn
geliefde strandtent besloot Van den Bos 2,5 jaar te gaan
reizen. Na 2 jaar kreeg hij een foto opgestuurd waaruit
bleek dat het beeld van Ganesh nog op de plek stond
van zijn oude strandtent. Hij besloot terug te komen om
vervolgens met het beeld de wereld in te trekken en de

boodschap ‘loslaten en opnieuw beginnen’, te verspreiden.
“Ganesh doet iets met me”, vertelt Adri. Na acht maanden
heeft hij Ganesh weer losgelaten op het strand waar het
ooit allemaal begon. En zijn leven is opnieuw begonnen, in
Zandvoort. Na jaren van verplichtingen en ‘dingen moeten’
is hij nu een vrij mens. Vrij en openminded. “Alles wat er op
mijn pad komt, laat ik gebeuren zoals het komt”, vertelt hij.
Af en toe helpt hij hier en daar een handje, maar concrete
toekomstplannen heeft hij niet. Hij heeft tenslotte al zijn
droom waar gemaakt en geleefd. “Waar het ook naar toe
gaat, ik heb er vertrouwen in”, sluit hij af. Alles is goed zoals
het nu is. En met deze levensinstelling heeft hij mensen
weten te raken en nog steeds.
Maar Adri is zeker nog niet uitgeleerd en wie weet welke
goden er nog meer in zijn leven komen. Een ding is zeker:
Hij inspireert, is een vrij mens en dat is een mooi gegeven
in deze wereld!
Bekijk de documentaire ‘Ganesh Chatuthi’, met Adri, op
uitzendinggemist.nl. Herhaling van zondag 4 september
2011, 15.00 uur.

Kijk nou eens!

Wat is het eigenlijk voor een woord? Af = klaar en scheid =
nou ja, daar kan een ieder zijn eigen invulling aan geven. Zo
klinkt het naar. En dat is het bijna altijd ook. Het afscheid
van ons vierde pleegkindje bijvoorbeeld. Dat was moeilijk,
maar ook mooi. Haar leertijd zat erop. We dachten dat ze
wel naar het strand zou willen de laatste dag, maar nee
ze wilde het liefst thuis blijven om met ons te kroelen op
de loungebank, wat we lekker hebben gedaan. Ze kroop
tussen ons in en sloeg om ons beider nek een arm en is
non-stop wel 100 kusjes gaan geven. Zo aandoenlijk. En
dan te weten dat het kinderen zijn die veelal moeite hebben met zich te uiten. Toen ze hier kwam kon ze niet huilen.
Haar afscheid zei alles.
Of het afscheid van mijn schoonvader, die we begin van dit
jaar met pijn in ons hart begraven hebben, omdat hij de
oneerlijke strijd tegen de kanker verloren had. En wat over
de vriendschap met mijn vriendin, die we na 24 jaar beëindigd hebben? Ik weet niet of ik ooit nog eerlijk zal zijn. Voor
afscheid bestaat helaas geen gebruiksaanwijzing waarin
staat hoe we verder kunnen. Het is de kracht in jezelf die
daarvoor zorgt, en hoopjes positief denken en durven te
genieten van kleine wonderen om je heen.
Hoe dan ook: afscheid ‘sucks’! Behalve eentje, en dat is het
afscheid van mijn kies! Daar ben ik alles behalve rouwig
om. Mijn kies die twee wortelkanaalbehandelingen heeft
moeten ondergaan vanwege ondraaglijke zenuwpijnen.
Het werd een tijd van strippenkaartbezoeken aan de tandarts en van pillen slikken om de pijn tegen te gaan. Echter
niets hielp. Een kaakinfectie als hoofdgerecht en een kroon
als toetje. Dat is het enige afscheid
wat uiteindelijk dan wel prettig is
geweest. Alleen de nota naderhand
niet, want met dat bedrag was in
juni acuut mijn jaarvergoeding bij
de verzekering opgeslokt.

Tekst & foto: Maxim Roos

door Jessica Steur

Foto 1 is "het probleem".
Foto 2 is "een (dure) oplossing".
Foto 3 is "een belachelijke oplossing".

Tegeltje
"Het is belangrijker
geïnteresseerd te zijn dan
om interessant te doen!"
Jane Fonda

17

KAKURO

		

28

			

13

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

Breinbreker
Bre
inb
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Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%
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DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Fotokring Zandvoort exposeert in Bentveld

14\13
3

22

5

10

5

Vrijdag 2 september om 10.15 uur was in woonstichting A.G. Bodaan in Bentveld de officiële opening van de 54e expositie van de bekende Fotokring Zandvoort. Een foto-expositie die zeker voor de vele bewoners van het verzorgingstehuis een zeer interessante kijk
geeft op het technisch kunnen van de leden van de vereniging.

De oplossing staat elders op deze pagina

D

r
ke
AH

e
r
r
e
k
b
ni inbre
x
BF

De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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BBE
Ingelijste foto’s aan de muur in A.G. Bodaan

De oplossing staat elders op deze pagina

Een grote serie van 45 foto’s
van de leden van de Fotokring
is nu te bewonderen in diver
se gangen van het Bodaancomplex en geeft vooral ook
de bewoners veel kijkplezier.
Maar iedereen is welkom
om overdag de vele fotogra

kookrubriek

Kook eens anders
Recept

Recept

Bretonse mosselen met knoflook en spek
Hoofdgerecht voor 4 personen

Benodigdheden:

4 kilo mosselen,
1 prei,
1 klein bosje bladselderij,

Bereiding:

+

=
72

-

18

=
38
12
+

x

26

4

x

=
=

=
110
6
+

= 104

Oplossing Kakuro

Oplossing Breinbreker

Snijd de prei, de bladselderij en de knoflook fijn. Verhit de olie in een grote diepe pan en
bak hierin de prei met de knoflook en het spek 5 minuten. Schep de helft in een steelpan
netje. Voeg de wijn, de bladselderij (op 2 eetlepels na) en de mosselen aan de grote pan
toe. Kook de mosselen 5 tot 8 minuten tot ze openstaan en gaar zijn. Schep de mosselen
in een schaal. Zeef het kookvocht en voeg 3 dl ervan toe aan het achtergehouden spek-prei
mengsel. Roer de crème fraîche erdoor en kook de saus tot deze licht gebonden is. Voeg
zout en peper naar smaak toe. Schep de saus over de mosselen en strooi de rest van de
bladselderij erover. Serveer met bruin stokbrood en een gemengde salade.
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De getoonde foto’s zijn zeer
verschillend, zelfs ook als de
foto’s hetzelfde onderwerp
betreffen kunnen ze totaal

anders zijn. De expositie is
tot en met donderdag 10 no
vember 2011 te bezichtigen
in ‘De Bodaan’ in Bentveld
(tel. 023-5103000), op werk
dagen tussen 09.00 en 16.30
uur en op zaterdag en zon
dag van 09.00 tot 12.00 uur.

Dier van de Week

3 dl witte wijn,
2 dl crème fraîche,
zout en peper.

4 teentjes knoflook,
2 eetlepels olijfolie,
50 gr ontbijtspekblokjes,

fische afbeeldingen van de
foto-kunstenaars in kleur en
zwart-wit te bewonderen.

Het Dierentehuis Kenne
merland zit op het moment
vooral erg vol met katten en
poezen, vandaar dat we deze
week nog maar eens een leu
ke kater onder de aandacht
brengen: Henk. Hij is erg
lief, ligt graag op schoot en is
dol op aandacht. Henk is ge
boren in 2009 en dus nog een
jonge bink. Hij is een echte
buitenkat en is daarom ook
op zoek naar een huis met
een grote tuin waar hij lek
ker zijn gang kan gaan. Henk
houdt niet van andere katten
om zich heen maar voor kin
deren is hij erg lief en speels;
of hij met honden kan opschieten is helaas niet bekend.
Wie geeft deze leuke kater een kans? Kom eens kennismaken met Henk in Dierentehuis
Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00
uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Toon van Driel over Zandvoort
‘De politie is voor zichzelf begonnen’
Striptekenaar Toon van Driel is in 1998 in Zandvoort ko-

men wonen, in het appartementencomplex De ronde, aan

het eind van de zuidbouvelard. “Het einde van de wereld”
noemt hij het. Maar nu is hij voorlopig naar Mallorca ver-

trokken (zie Zandvoort Plus van 25/8). Vlak voor zijn vertrek vroeg ik hem zijn mening over ons dorp…

Toon’s favoriete restaurant is Molly & Co, vanwege de no-nonsense
aanpak van Han IJgosse

Toon van Driel: “Ik vind Zandvoort een leuk dorp. Het strand
is mooi, de strandtenten doen het goed, maar als ik door de
Haltestraat loop, word ik droevig. De Haltestraat mag van
mij drie jaar afgesloten worden. Hangslot erop en met de
hogedrukspuit erdoorheen. Om vier uur ’s nachts moet je
er niet zijn, want dan worden je hersens ingeslagen door
allerlei idioten. Er lopen rare types rond hier in dit dorp, vind
ik. Penoze. Maar gelukkig zijn er ook veel leuke mensen, en
daar blijf je dan aan hangen. Je hebt je eigen sociale leven
binnen zo’n dorp.” Over de kunst in Zandvoort zegt hij: “De
kunst blijft hier sterk achter, vergeleken met bijvoorbeeld
Bergen, waar ik ook jaren gewoond heb. Volksliedjes zin
gen, zo’n dorpsomroeper, daar heb ik allemaal niks mee.
Zandvoort staat niet voor kunst, en het duurt jaren voordat
je dat hebt opgebouwd. Neem de watertoren: al eeuwen
gaat daar ‘iets mee gebeuren’. Ik zeg: maak er raampjes in,
duw het vol met kunstenaars, en je hebt de mooiste pilaar
van kunst die je hebben kunt.”

Rot fruit

“Zandvoort zou mijns inziens in de toekomst wat kritischer
naar zijn architecten moeten kijken. Het leed begon toen
een goedwillende huisjesontwerper zijn beste idee kreeg
door de dochter van de wethouder te trouwen, zodat hij hier
lekker kon oefenen. Zijn eerste gebouw van een vriend van
mij is het mooiste dat hij ooit verzon. Toen was de koek op.
Zolang je Zandvoort nooit uitgaat, weet je dat niet. Totdat
je in een andere stad echt mooie gebouwen tegenkomt.
Maar ook als je naar dat LDC kijkt: die architecten verdienen
gewoon lijfstraffen. Die moet je een maand tentoonstellen,
zodat je daar rot fruit tegenaan kan gooien. Het is gruwelijk
wat daar gemaakt is! Het is afzien hier, vooral als je naar de
grandeur van het toenmalige prachtige Zandvoort op oude
foto's kijkt. En die megapotentie heeft het dorp nog steeds.”

Vijftig rollades

“Ik zie op het fietspad hierachter regelmatig groepen van

zo’n zestig middelbare heren met in Rabobank-pakken ge
perste pensen als gekken voorbijstormen met 50 km per
uur. Goddank verdwijnt er wel eens een languit in het prik
keldraad; dan gaat er bij mij wel een hoeraatje op. Ze zijn
toch niet goed bij hun hoofd? Je moet je voorstellen, zo’n
man die tegen z’n vrouw zegt: ‘Bep, ik ga een eind fietsen.’ Zij
denkt: blij dat je oprot, maar dan trekt hij dus zo’n Rabopak
aan, daar kijkt zij dan naar, en ze zegt niet: ‘Moet je eens
luisteren, Bertus, je loopt voor lul in dat pak. Heb je niet iets
smaakvollers? Waarom ga je als een rollade op die fiets zit
ten met nog vijftig andere rollades? Heb je daar wel eens
over nagedacht, Bertus?’ Maar dat zegt ze niet, dus hij stapt
op die fiets en rijdt naar niets, en weer terug. Als er in de
Tour de France een Nederlander een succesje heeft, dan een
uur later komt er zo’n 100 man schuimbekkend hier het
pad af racen. Ik denk dan: jongens, huur het circuit af en ga
daar als een imbeciel in de rondte rijden, maar doe het niet
op een pad waar ook wandelaars lopen. Ze tiranniseren de
hele bende. Het zijn net wespen: als het even mooi weer is,
dan zijn ze er weer.”

Het wilde westen

“De politie -je ziet ze verder nooit- stapt om vijf voor acht
in de stromende regen uit terwijl ik geparkeerd sta bij de
Chinees, om een bekeuring te schrijven. Met nog vijf minu
ten te gaan en dan is het vrij parkeren. Gewoon misdadig.
De politie is voor zichzelf begonnen, het politieapparaat is
niet meer van Zandvoort. Het is nu Kennemer Likmereet.
En als je het bureau binnenkomt over die bekeuring, dan
staan ze je aan te kijken van: je moet je bek houden, anders
houden we je nog vast ook. Een gevaarlijke ontwikkeling,
want het publiek keert zich van de politie af. In Londen en
Parijs heeft dat al tot onbeheersbare toestanden geleid, en
ik zie het hier op microniveau ook. Langzamerhand wordt
het weer het wilde westen. Iedereen schiet op iedereen,
op de snelweg, noem maar op, en we kijken er nauwelijks
meer van op. ‘Goh, heb je dat gelezen schat, jij nog koffie?’
En met de wegzakkende economie wordt dat alleen maar
erger. Je kunt op een eiland gaan wonen, Texel, Terschelling,
daar ben je nog redelijk veilig. Maar dan zit je weer met die
boot. Nou ja, al met al leef ik hier als een vorst. We gaan nu
dan weliswaar naar de Balearen, maar we zullen dit altijd
aanhouden.”

Toon van Driel geeft zijn ongezouten mening over Zandvoort

Walk of Fame
aflevering 6

Elisabeth in Beieren (Sissi),
de keizerin die twee keer
vakantie hield in Zandvoort

Keizerin Elisabeth van Oos-

tenrijk-Hongarije heeft haar
onsterfelijke roem vooral te

danken aan de Sissi-filmtrilogie uit de jaren ’50, met

Romy Schneider. In weerwil
van deze suikerzoete films
was het echte leven van Sissi veel minder romantisch.

Elisabeth Amalie Eugenie in Beieren, zoals haar volledige
naam luidt, werd in 1837 in München geboren. Zij was
hertogin en prinses van Beieren, en werd als 16-jarige ge
ïntroduceerd aan het Habsburgse hof. Keizer Frans Jozef
1 viel als een blok voor haar en trouwde met haar. En ze
leefden nog lang en gelukkig, zou je denken, maar nee.
Sissi had grote moeite met het strikte leven aan het hof,
waar ze als een outcast werd behandeld. Ze kreeg drie
kinderen, maar die werden feitelijk door haar schoon
moeder, aartshertogin Sophie, opgevoed. In combinatie
met Sissi’s zwakke gezondheid en psychische labiliteit
maakte dat haar bestaan loodzwaar. Ook leed ze aan
anorexia. Tel daarbij op dat de keizer een notoire vreemd
ganger was en alle ingrediënten voor een nieuwe, grim
miger versie van de Sissi-films zijn aanwezig.
Sissi’s zwakke gestel bood haar wel de kans om aan haar
gouden kooi te ontsnappen: ze reisde naar diverse oor
den om te kuren. Zo belandde ze op haar 46ste ook in
Zandvoort. Ze had last van rugpijnen en liet zich behan
delen door de internationaal vermaarde Amsterdamse
arts Johan Mezger. Tijdens een uitstapje naar Zandvoort
op 9 mei 1884 ontdekte ze de weldadigheid van strand,
zee en duinen. Negen dagen later verkaste ze met haar
entourage naar Hotel Kaufmann. Vandaar uit maak
te ze lange strandwandelingen (zelfs helemaal naar
Scheveningen) en ritten te paard. Ze bezocht badinrich
ting Neptunus aan de Zuiderstraat en ging meerdere
malen naar de mis in de Parochiekerk. Op 10 juni vertrok
ze weer, maar ze had zo genoten van haar verblijf -ook
omdat de Zandvoortse bevolking haar met rust liet- dat
ze in maart 1885 terugkeerde. Dit keer betrok ze villa
Paula aan de Noordboulevard. Vanuit IJmuiden maakte
ze regelmatig boottochten over de Noordzee en naar
Amsterdam, om uiteindelijk met diezelfde boot naar
Engeland te vertrekken voor een tocht langs de kust
aldaar. Daarna heeft Zandvoort haar niet meer terug
gezien.
Elisabeth is Zandvoort’s beroemdste logé ooit, en gaf
de badplaats koninklijke allure. Haar dood was net zo
dramatisch als haar leven: ze werd op 10 september 1898
in Genève doodgestoken door een Italiaanse anarchist.
Ze zakte in elkaar, kwam weer overeind, liep nog honderd
meter door en zakte opnieuw in elkaar. Einde verhaal.
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Heden Verleden
Het Gasthuisplein: van kastanjeboom tot bomschuit
De monumentale kastanjeboom op het Gasthuisplein is toch ziek. In weerwil van

Universiteit Wageningen meldt dat dat dan ook ‘paardenmiddelen’ zijn. Er wordt nog heel

wat de gemeente Zandvoort een tweetal weken geleden meldde, heeft de boom de

veel onderzoek gedaan want de ziekte verspreidt zich zeer snel over Noord Europa. Vorige

zogenaamde kastanje bloederziekte. Dat is voor kastanjes een dodelijke ziekte die

week donderdag heeft een gespecialiseerd bedrijf de boom van boven tot onder geïnspec-

vooralsnog niet te genezen valt. Er zouden een paar ‘paardenmiddelen’ bestaan, maar

teerd, nadat een grote tak afgebroken was, en is tot deze onheilsboodschap gekomen.

In ieder geval wil de ge
meente toch gaan probe
ren om het gemeentelijke
monument te redden. De
afdeling groen meldde aan
de uitbater van het Wapen
van Zandvoort dat men
de grond waarin de boom
staat meer lucht gaat ge
ven. Daartoe zal een groot
deel van het Gasthuisplein
open worden gemaakt om
als plantsoen te kunnen
functioneren. Dat houdt
waarschijnlijk in dat er so
wieso twee parkeerplaatsen

zullen moeten worden weg
gehaald. Ook de ruimte die
overblijft tussen het plant
soen, dat ter grote van de
omvang van de boom zal
moeten zijn, en de rand van
het terras van het café zal
danig in het gedrang ko
men. José Kuijk vreest dat
er niet veel meer dan circa
een meter over zal blijven.

Toekomst

Gezien de verwachtingen
zal de gemeente toch na
moeten gaan denken over

de toekomst van het plein
met in het donkerste geval:
de kap van de kastanjeboom.
In dat geval komt misschien
het plan dat enkele jaren
geleden werd gelanceerd
door Jaap Brugman, voorzit
ter van de stichting Behoud
Zandvoorts Cultureel Erf
goed (BZCE), weer in het
vizier. De stichting pleit
voor een grote bomschuit
die op het plein, naast het
Zandvoorts Museum, een
ligplaats zou moeten krij
gen. Zo een bomschuit

refereerd aan het oude
Zandvoort en zou zomaar
een aantrekkende kracht
op toeristen kunnen heb
ben, waardoor het plein
weer levendiger zou kun
nen worden. In dat kader is
een ingezonden brief van
23 november 1977 van de
heer Steen, die namens het
Genootschap Oud Zand
voort reageert op een van
de voorstanders van de
Bomschuiten Bouwclub, E.
Zeegers uit Bloemendaal,
interessant. De brief werd

afgedrukt in het Zandvoorts
Nieuwblad van 24 novem
ber 1977. Hieronder is de
brief integraal weerge

geven. Er zou uit moeten
blijken dat een bomschuit
bouwen op groot formaat
behoorlijk prijzig is.

De afgebroken tak toont aan dat de kastanjeboom ziek is

Echte bomschuit
Gaarne wil ik even aanhaken bij het ingezonden stukje
van de heer E. Zeegers uit
Bloemendaal, die het toejuichte, dat er in Zandvoort
binnenkort bomschuitmodellen zullen worden gebouwd.
Maar, zegt hij, is het nu niet
mogelijk om weer eens een
échte ouderwetse bomschuit
te bouwen? Die b.v. zomers
aan het strand kan liggen en
waar we mee kunnen gaan
vissen. En tegen de avond
halen we hem uit zee en zetten hem droog tegen de duinreep...
Mijn waarde heer Zeegers,
Uw enthousiasme voor deze
zaak is geweldig! Maar laten
we ons gelijktijdig realiseren, dat het een vrome wens
zal blijven. Want een échte
bomschuit bouwen, bemannen en runnen is anno 1977
geen haalbare zaak meer...
Ondanks de geweldige technische vooruitgang en ontwikkeling, ondanks onze moderne
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werfcapaciteit, ondanks onze
vermeerderde kennis van
houtsoorten en slijtageprocessen kan het allemaal niet
meer omdat zo’n schip bij de
huidige (noodlottige) inflatoire ontwikkeling in ons geldstelsel eenvoudig niet meer te
betalen is!
Ieder stuk speciaal (zwaar)
hout, dat er in een bomschuit
wordt verwerkt vraagt ook in
deze tijd nog steeds bewerking met de hand. We mogen
dan eventueel de spanten en
de kiel nog machinaal be-

werken maar dan moeten er
o.a. enige honderden precisiegaten geboord worden om
de rondhouten precies op elkaar te doen passen enz. enz.
Alleen de factor loonkosten
drukt al zwaar op de bouwsom. Want met hobbyisten en
doe-het-zelvers redden we
het niet. Dit is vakwerk van
de hoogste plank.
Laat ik U ter illustratie van
deze kosten alleen maar
het volgende vertellen: In
Katwijk ligt op de Boulevard,
vlak bij de oude vuurtoren,

Animatie van een bomschuit op het Gasthuisplein | foto: Rob Bossink

een eenvoudige garnalenschuit ter bezichtiging voor
het publiek. Het schip is eigendom van het Genootschap
Oud Katwijk. Boze tongen beweren, dat deze oude schuit
oorspronkelijk toebehoorde
aan de Zandvoortse vissersvloot. Op een "kwade" dag
zou het schip naar Katwijk
verkocht zijn, waar het ook
nog vele jaren heeft gevaren.
Nu is dit scheepje er op het
droge niet op vooruit gegaan.
Restauratie was dringend
noodzakelijk en daarom heeft
de Katwijkse gemeenteraad
dezer dagen (na ingewonnen advies) een bedrag van
ƒl. 350.000,-- ter beschikking
gesteld voor deze renovatie.
En dan is dit schip alleen nog
maar geschikt om zijn verdere
leven op het droge te slijten.
Laten we nu eens aannemen,
dat dit schip werkelijk "vaarklaar" gemaakt had moeten
worden met daarbij nog alle
eisen van de moderne nautiek,

navigatie en scheepvaartinspectie. Want je zwalkt (zoals
vroeger) toch tegenwoordig
de zee niet meer op zonder
b.v. een goede radioverbinding met de wal, de nodige
instrumenten voor de navigatie en een certificaat van
zeewaardigheid? Als we dan
zo'n schip nieuw gaan bouwen, zijn we heel wat meer
kwijt dan de reders aan het
einde van de vorige eeuw.
Die hadden een kompleet
schip met tuigage en netten
voor ongeveer ƒl.11.000,--.
Anno 1977 moeten we voor
een nieuwe bomschuit zeker ±
ƒl. 750.000,-- neertellen! Dit
bedrag werd ons óók genoemd
door de heer C.J. Taat, secretaris van het Genootschap
Oud Katwijk. En daarom,
meneer Zeegers, laten we het
maar vergeten en ons bezig
houden met de modelbouw.
Als we in dit inflatoire tempo
voortgaan kunnen we misschien over een jaar of tien
zelfs geen bomschuitmodel

meer bouwen en zullen we
ons met miniatuurtjes moeten bezig houden. Toen Uw
Grootvader, Ir. Kuinders, de
spoorweg van Haarlem naar
Zandvoort in 1880 ontwierp
en liet uitvoeren, heeft dit
werk minder gekost dan b.v.
de aanschaffing in 1977 van
één electrische locomotief...
En zó worstelen we niet al
onze schijnbare verworvenheden maar door deze tijden
heen om steeds duidelijker
tot de conclusie te komen,
dat er in vroeger dagen in
vele opzichten tóch veel meer
mogelijk was. En daar moet
onze huidige generatie dan
maar mee proberen te leven.
Overigens nog met veel dank
voor Uw spontane reaktie,
waaruit mocht blijken, dat
U ons goede Zandvoort nog
steeds een goed hart blijft
toedragen!
Zandvoort 23 nov. 1977,
Steen.
(Genootschap Oud Zandvoort)

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

Gemeentelijke publicatie week 36 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 35 en de
verdere in week 35 door het college genomen besluiten zijn
in week 36 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Commissie voor welstand en monumenten

De Commissie voor welstand en monumenten vergadert op
donderdag 8 september en dinsdag 13 september om 15.00
uur in het raadhuis.

Gemeentehuis gesloten op 15 september 2011

Donderdag 15 september 2011 is het gemeentehuis gesloten.
Dit betekent dat er ook geen avondopenstelling is. De afdeling burgerlijke stand is alleen voor aangifte van geboorte en
overlijden geopend van 08.30 – 09.30 uur.

Bedrijfsvergunning met bijzondere voorwaarden

Dinsdag 5 juli 2011 heeft het College van Burgemeester en
Wethouders besloten (kenmerk: 2011/07/000107) om werknemers van bedrijven in het centrum de mogelijkheid te bieden
een parkeervergunning (bedrijfsvergunning met bijzondere
voorwaarden)te kopen.
Deze is geldig van maandag tot en met vrijdag op het De
Favaugeplein; of voor 7 dagen per week op parkeerterrein De
Zuid, de Cort. van der Lindenstraat en de Frans Zwaanstraat.
De voorwaarden voor deze vergunning zijn op dinsdag 19
juli 2011 door het College van Burgemeester en Wethouders
vastgesteld in de besluitenlijst met kenmerk 2011/07/001246.
Een bedrijfsvergunning wordt uitgegeven met de volgende
bijzondere voorwaarden:
- Alleen voor bedrijven die gevestigd zijn in de vergunningengebieden beschreven in bijlage 1 en de straten in bijlage 2 van
de Parkeerverordening 2011-1;
- De werknemer moet buiten een straal van 10 km van het
vestigingsadres van het bedrijf wonen;
- De werknemer moet een vast dienstverband hebben van
minimaal 24 uur;
- De bedrijfsvergunning met bijzondere voorwaarden is alleen
geldig op:
• De Frans Zwaanstraat / Cort. van der Lindenstraat doordeweeks en in het weekend van 10:00 uur tot 20:00 uur;
• Op het De Favaugeplein op werkdagen van maandag tot en
met vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur;
- Voor de Frans Zwaanstraat / Cort. van der Lindenstraat en
het De Favaugeplein maximaal 130 bedrijfsvergunningen met
bijzondere voorwaarden uit te geven;
- Voor deze bedrijfsvergunning met bijzondere voorwaarden
het tarief te heffen van de normale bedrijfsvergunning (€ 54,per jaar) uit de Parkeerbelastingverordening 2011-1;
- De bedrijfsvergunning met bijzondere voorwaarden wordt
op kenteken verleend dat op naam van de werknemer staat.
Tevens zijn de volgende besluiten ten aanzien van de bedrijfsvergunning met bijzondere voorwaarden de volgende
besluiten genomen in de voorgenoemde besluitenlijst met
kenmerk 2077/07/001246:
- Een definitieve bedrijfsvergunning voor medewerkers op te
nemen in de Parkeerverordening 2012 en Parkeerbelastingverordening 2012;

- Een informatiebrief te verzenden;
- Ten aanzien van makelaars voor te stellen een regeling op te
nemen in de Parkeerverordening 2012 en Parkeerbelastingverordening 2012.
In de in dit artikel genoemde besluitenlijsten wordt de bedrijfsvergunning met bijzondere voorwaarden soms “bijzondere
bedrijfsvergunning” genoemd.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Op 12 september 2011 vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen
van de Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag
van iedere maand.

- Marisstraat 11, plaatsen van een balkon, verzonden 29 augustus 2011, 2011-VV-134
- Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 27, verzonden 31 augustus
2011, 2011-VV-126

Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst
bij te wonen.

Bezwaarschriften

De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, kleine zaal,
en begint om 19.30 uur.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
- Dr. Johannus G. Mezgerstraat 36, interne verbouwing, ingekomen 30 augustus 2011, 2011-VV-148
- Kostverlorenstraat 92-d, uitbreiding van de woning, ingekomen 30 augustus 2011, 2011-VV-149
- Kosterverlorenpark, kappen van 1 boom, ingekomen 30 augustus 2011, 2011-VV-150
- Brederodestraat 1A, 1B, 1F1 t/m 1F16, verwijderen van asbesthoudende materialen, ingekomen 31 augustus 2011, 2011-VV-151
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure):
- Dr. Schaepmanstraat 3, brandveilig in gebruik nemen van de
tweede verdieping, verzonden 30 augustus 2011, 2011-VV036,
Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
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.

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.

voetbal

autosport

Vlaggenschip SV Zandvoort
uitstekend uit startblokken
Het keurkorps van SV Zandvoort is het nieuwe seizoen
voortvarend begonnen. Moest er vorig seizoen nog gewacht worden tot de vijfde wedstrijd voordat het eerste
punt aangetekend kon worden, dit seizoen was het direct

raak. In een bloedheet Amsterdam Noord wisten de mannen van trainer Pieter Keur TOB met 2-5 af te troeven.
Een meer dan uitsteken
de seizoenstart dus voor
Zandvoort die vooral door
de aanvalsdrang en een
sterke verdediging geken
merkt werd. De Zandvoortse
voorwaartsen waren snel en
kregen van de Amsterdamse
verdediging de nodige ruim
te. Toch duurde het bijna
een half uur voordat het
eerste doelpunt viel. Jurjen
Mans kreeg de bal perfect
in de voeten gespeeld en
kon TOB-goalie Mathijs
Kemper vrij gemakkelijk
passeren. Even later wisten
de gastheren gelijk te ma
ken. Een onoplettendheid in

de Zandvoortse verdediging
kon keeper Boy de Vet niet
repareren en was na een
simpele goal van Wesley
Zandgrond het weer gelijk.
Net voor het rustsignaal
van scheidsrechter Stein
wist Zandvoort weer op
voorsprong te komen. Nu
was het Max Aardewerk
die Kemper onoverkomelijke
problemen gaf en Zandvoort
met voorsprong liet rusten.
Na rust was het eerste kwar
tier voor Nigel Berg. De gril
lige spits van Zandvoort
zorgde in de 50e minuut
voor 1-3 en vijf minuten la

ter zelfs, na een schitterende
steekpass van Faisel Rikkers,
voor de 1-4. Dat Zandvoort
na deze stand enigszins
gas terugnam kon de beste
coach niet voorkomen. Een
mooie goal van Rikkers, de
bal rolde tergend langzaam
over de doellijn, was voor
Zandvoort het einde van de
productie. TOB maakte vlak
voor tijd alsnog een tweede
doelpunt via de voet van
Sergio Mans maar dat derde
de Zandvoorters niet meer.
Komende zaterdag speelt
Zandvoort om 14.30 uur
thuis tegen Aalsmeer dat
afgelopen weekend met
2-3 verloor van Hellas Sport.
Overige uitslagen 2e klasse
A: WV-HEDW – AFC: 2-2;
Castricum - Opperdoes:
5-1; Amstelveen- Overbos:
4-3; BOL – AMVJ: 0-3 en
Monnickendam ZOB: 1-2.

honkbal
Honkballers hebben twee dagen nodig
om wedstrijd in winst om te zetten
De honkballers van ZSC hebben afgelopen zondag een mooie overwinning geboekt op Onze
Gezellen uit Haarlem. De Zandvoorters moesten daarvoor zelfs twee keer naar het Haarlemse afreizen omdat de eerste wedstrijd, twee weken geleden, volledig in het water viel.
Het ging in die eerste wed
strijd al goed voor onze
plaatsgenoten. Pitcher Guus
Berkhout hield zijn ongesla
gen status tijdens de eerste
drieënhalve inning intact
toen Pluvius behoorlijk roet
in het eten gooide. Een ware
wolkbreuk stortte zich over
het veld van Onze Gezellen
heen en de scheidsrechter
kon niet anders doen dan de
wedstrijd voortijdig stoppen.
Als de gastheren nu even
meegewerkt hadden, kon er
een eindstand op het wed
strijdformulier gezet worden
maar de aanvoerder van de
haarlemmers wist van geen
wijken omdat hij “zo graag
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honkbal speelt”. Het gevolg
was dat manager Han van
Soest met zijn staf en team
opnieuw naar Haarlem
moest maar dat pakte voor
de badgasten heel goed
uit. Opnieuw kon pitcher
Berkhout de nul houden en
zijn ploeg won met 0-5 van
de gastheren.
De score ging wel tergend
langzaam omhoog. In de
vijf innings waarin gescoord
werd kwam Zandvoort tot
de 5 punten. Alleen in de
zesde en laatste inning wa
ren er geen scorewijzigin
gen meer. Het werpen van
Berkhout was van een be

hoorlijk niveau gezien het
feit dat hij niet minder dan
acht keer drie slag gooide,
een mooie prestatie van de
jongen Zandvoorter. Verder
stond er slechts een keer
vier wijd en twee honksla
gen tegen op het scoresheet.
Ook de slagploeg van ZSC
presteerde naar behoren.
Linksvelder Sven v.d. Koekelt
sloeg drie honkslagen uit
drie slagbeurten (1.000),
eerste honkman Danny van
Soest was goed voor drie uit
vier (.750) en Marcel Paap
kreeg de bal twee keer in drie
beurten goed op de knuppel.
Een mooie overwinning voor
onze plaatsgenoten.

Beloofde racespektakel tijdens
Trophy of the Dunes volop waargemaakt
In diverse klassen was het nodige spektakel te beleven tijdens de Trophy of the Dunes op
Circuit Park Zandvoort, afgelopen weekend. Grote man van dit weekend werd Joey van
Splunteren die de nationale titel in het Dutch Formula Ford Championship nu al veilig
stelde. Hij gaf zijn drie concurrenten, die nog voor de titel in aanmerking kwamen, het
nakijken door race 2 en 3 te winnen. Bas Schouten won de eerste race.

Mooie races tijdens de Trophy of the Dunes afgelopen weekend | Foto: Chris Schotanus

In de Dutch Renault Clio Cup
maakte Max Braams indruk
door de eerste wedstrijd op
zijn naam te schrijven. Hij
lag lange tijd derde achter
Alexander Keijzers en Ronald
Morien. In de eindfase raak
ten de bolides van de laat
ste twee elkaar, waardoor de
leidende positie in handen
kwam van Braams. Op het
podium werd hij geflan
keerd door Sheila Verschuur
en Sandra van der Sloot.
Sebastiaan Bleekemolen
reed naar winst in de twee
de race. Van der Sloot werd
tweede, voor Marcel Dekker.
Van der Sloot deed dus goe
de zaken en staat nu nog
maar 28 punten achter leider
Bleekemolen op de 2e plaats.
Met nog een raceweekend
te gaan wordt het nog een
spannende ontknoping.
De zege in de eerste wed
strijd van de Formido Swift
Cup leek een prooi voor Jos
Kiekens te gaan worden,
maar door een technische
afwijking aan de auto, wer
den zowel hij als zijn team
genoot Sven Snoeks gedis
kwalificeerd. Hierdoor kreeg
Mike Hesse de grootste bo
kaal in handen. Marcel van
de Maat werd als tweede ge
klasseerd, voor Bart van Os.

In de tweede manche was
het Van Os die onbedreigd
naar de overwinning reed
na een straf voor Snoeks en
Hesse, die tijdens de start
contact met elkaars bolides
hadden. Peter Schreurs en
Kiekens werden respectie
velijk 2e en 3e.
In de Toerwagen Diesel Cup
wisten Henry Zumbrink en
Ferdinand Kool met de zeer
snelle BMW 120d de con
currentie in de personen
van Ricardo van der Ende
(tweede) en Jeroen Dik (der
de) voor te blijven in de 100
minutenrace. In de tweede
wedstrijd ging Van der Ende
als eerste onder het zwartwit geblokt door, maar door
het overschrijden van de zo
genaamde ‘normtijd’ (een
te snelle rondetijd, hetgeen
straftijd oplevert) werd hij
teruggezet naar de derde
positie. Uiteindelijk pak
ten Zumbrink en Kool hun
tweede zege van het week
end, gevolgd door Dik en Van
der Ende.
Junior Strous was opnieuw
de grote man in het Dutch
Radical Championship. Tot
twee keer toe zag hij het
afgelopen weekend als eer
ste de zwart-wit geblokte

finishvlag. Hetzelfde was
het geval voor Peter Stox in
de NET Services Youngtimer
Touring Car Challenge. Met
zijn Porsche 911 was hij te
sterk voor Jan Bot (BMW
M3 E30) en Johan Beekman
(Porsche 964 RS) die in beide
races op de tweede en derde
plaats eindigden.
Te gast was ook de Historic
Monoposto Racing serie, een
raceklasse voor historische
open eenzitters. De beide
wedstrijden werden gewon
nen door Frank Grooz. De
Duitser finishte in de eerste
race met zijn March Formule
SuperVee voor Kees van de
Wouden jr. en Hans Meskes.
De tweede doorgang kende
een vrijwel identiek podium,
waarbij Pete Richards, ten
koste van Meskes, de derde
podiumplaats veroverde.
De laatste races waaruit
de kampioenen naar vo
ren moeten komen, zijn de
Formido Finale Races op 14
tot en met 16 oktober aan
staande. Dit weekend be
looft een uitermate mooi
racespektakel te gaan ge
ven want het is het finale
weekend van niets minder
dan het FIA Europees GT3
Championship!
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softbal

iron man

Kampioenschap is binnen
De softbaldames van ZSC zijn vorige week woensdag met grote overmacht kampioen in
de zesde klasse geworden. Het als laatste genoteerde negental van RCH Pinguïns moest

met 17-2 diep buigen. De Zandvoortse dames hebben het kampioenschap vier wedstrijden
voor het einde van het seizoen behaald.

De winnende softbalsters

“We waren tot op het bot
gemotiveerd want als je
niet oppast verlies je van zo
een ploeg. Gelukkig hadden

ze veel moeite om de ballen
van pitcher Wilma Valkestijn
te raken en was hun, niet
slechte, pitcher geblesseerd

autosport

Na afloop werden de dames
door afdelingsvoorzitter
Hans Paap gefeliciteerd, kre
gen ze bloemen en werd er
met champagne gespoten.
Het bleef nog lang gezellig in
de kantine van ZSC. Namens
de Zandvoortse Courant van
harte geluk gewenst met dit
mooie kampioenschap! Veel
succes komend seizoen in de
5e klasse.

handbal

Tom Bouma racetalent 2011
De 18-jarige Tom Bouma uit Bentveld is het Racetalent van
2011 geworden in het RTV Noord-Hollandprogramma ‘Het
Zandvoortjournaal’. De Havo-leerling had voor aanvang
van zijn deelname aan de verkiezing geen rijbewijs en nog
nooit op een circuit gereden. Volgens de jury is hij een racetalent omdat hij hard rijdt, een goed inzicht heeft, goed
luistert en snel leert.

Tom Bouma

Tien weken lang ging de ‘pater
familias’ van de vaderlandse
racewereld, coureur Michael
Bleekemolen, op zoek naar
het racetalent van NoordHolland. Uit de vele binnen
gekomen inzendingen zijn
uiteindelijk 10 kandidaten
geselecteerd die met elkaar
de strijd zijn aangegaan. Na
een kartwedstrijd mochten de
vijf beste talenten door naar

geraakt aan haar gooi-arm.
Het ging gelijk vanaf de
eerste inning goed voor
ons. Pas in de vijfde inning

konden de Heemsteedse
dames hun eerste twee, en
tevens laatste twee, runs
scoren. Toen hadden wij er
al zeventien gemaakt, mede
door een aantal veldfouten
van onze tegenstandsters!”,
weet coach Willy Balk die
niet over haar hele selectie
kon beschikken en met een
tweetal invalsters moest
spelen.

de circuitdagen. Tom Bouma,
Thim Koemans, Melanie-Jane
Lancaster, Lorenzo Castelen
en Youri Verswijveren volg
den de afgelopen weken een
intensieve racecursus. In de
laatste aflevering van ‘Het
Zandvoortjournaal’ werd
Tom Bouma uiteindelijk als
winnaar bekend gemaakt. De
prijs: een jaar lang racen in de
Volvo 360 Cup!

Handbalsters krijgen les
van Amsterdammers
De handbalsters van ZSC hebben zondag geen vuist kun-

nen maken in de uitwedstrijd tegen de reserves van Havas.
In Amsterdam, op een nat veld met veel plassen, kregen
de Zandvoortse dames handbal-les waarbij de teller pas op
22-10, na een ruststand van 9-3, stil bleef staan.
Het regende hard afgelo
pen zondag. Door de vele
plassen waren het veld en
de bal behoorlijk glad ge
worden. Daar hadden beide
teams last van, maar voor
Zandvoort was er nog een
extra handicap: het team
was namelijk niet compleet.
“Gelukkig wilde Madeleine
Petter uit ons tweede team
met ons mee”, vertelde doel
vrouw Angela Schilpzand,
terugkijkend op een zeer
sportieve wedstrijd.
De bondsscheidsrechter was
wel streng maar zeer recht
vaardig. “We kenden hem
nog van vorig seizoen. Maar
onder zijn leiding ontstond
een sportieve wedstrijd zon

der echt gemopper onder
ling. Wel was het wennen, in
het begin was het moeilijk
om de door de regen glad
geworden bal onder con
trole te krijgen. Wij hadden
met onze doelpogingen ook
pech, de paal werd menig
maal geraakt. Onze tegen
standsters wisten hier be
ter mee om te gaan”, sluit
ze af. Zandvoortse scores:
Laura Koning scoorde 4 keer,
Romena Daniëls en Lucia v.d.
Drift maakten ieder 3 doel
punten. De eerstkomende
wedstrijd speelt ZSC ko
mende zondag thuis op
sportcomplex Duintjesveld.
Om 11.00 uur zullen de da
mes van Zaanstreek dan de
tegenstanders zijn.

Deelnemersveld telde
meer vrouwen dan mannen

Slechts 15 deelnemers kwamen zaterdagmiddag aan de
start van de door Skyline georganiseerde Iron Man. De

aanwezige deelnemers, 7 mannen en 8 vrouwen, lieten
zich van hun meest sportieve kant zien en zorgden voor
een spannend verloop van de wedstrijd.

Deelnemers verzamelen zich voor de start

Caitlin Smith en Stephan
Pouw werden de winnaar
van de spectaculaire zwem-,
surfboardpeddel en hard
loopwedstrijd. Pouw wist
na 200 meter zwemmen,
200 meter peddelen op een
surfboard en 400 meter
hardlopen in het mulle zand
een tijd van 12.02.50 te no
teren. Tweede werd Ricardo
Havereschmidt met 12.15.30
en derde werd Wouter
Verkerk in 14.18.40. Bij de da
mes noteerde Caitlin Smith
21.20.15 vlak voor Laura
v.d. Plas in 21.20.50, terwijl
Naomi Simons met 22.39.50
de derde plaats bezette.
De opbrengst van de compe
titie is bestemd voor de stich
ting “Spieren voor Spieren”.

Die stichting, met Louis van
Gaal als belangrijke ambas
sadeur, probeert geld te ver
zamelen om het onderzoek
naar spierziekten te kun
nen vergroten. Er zijn zo’n
600 verschillende soorten
spierziekten. In totaal heb
ben naar schatting 200.000
mensen in Nederland een
spierziekte, waarvan 20.000
kinderen.
Het is jammer dat, in tegen
stelling tot de vorige zes ja
ren, zo weinig deelnemers
aan dit sportieve evenement
deelnamen. Een duidelijke
reden hiervoor was niet ge
vonden. Evengoed werd de
dag afgesloten met een ge
zellige en welverdiende bar
becue voor de deelnemers.
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Veel interesse voor hergebruikte monumenten
De Open Monumentendag die afgelopen weekend in circa 330 gemeenten plaatsvond, heeft een recordaantal bezoekers getrokken in Nederland. Het thema was dit jaar ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’. Ook Zandvoort heeft aan deze

landelijke monumentendag meegedaan met een informatieve en verzorgde fototentoonstelling en een wandeling
langs diverse hergebruikte panden en gebouwen.

Sport

Zwem4daagse
trekt weer veel
deelnemers

Herbestemming
watertoren
De fracties van Sociaal Zandvoort en Gemeentebelangen Zandvoort, hebben gezamenlijk de pen ter hand

genomen en het college schriftelijk vragen gesteld
over het mogelijk hergebruik van de watertoren. Zij
vragen zich af of dat mogelijk is en zijn benieuwd naar

een onderzoek dat, naar verluid, onlangs is gedaan
over het mogelijk opnieuw in gebruik nemen van de
watertoren en de financiële consequenties daarvan.

De foto-expositie in het museum toont gebouwen in oude en nieuwe situatie | foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

De organiserende stichting
Behoud Zandvoorts Cultu
reel Erfgoed (BZCE) heeft
in samenwerking met het
Zandv oort Museum een
fantastisch weekend afge

De Mannetjes
Herfstweer?

‘Het lijkt verdacht
veel op de zomer
van 2011’

sloten met ruim 160 bezoe
kers. In een ontspannen sfeer
werden er herinneringen
opgehaald van de gefoto
grafeerde panden. Met deze
tentoonstelling heeft BZCE
willen aantonen dat her
gebruik van panden in hun
nieuwe functie zeker iets
toevoegt aan de Zandvoortse
geschiedenis die daardoor
blijft behouden. Na het wel
komstwoord van voorzitter
Jaap Brugman las Mieke
Hollander onbevangen het
speciaal gemaakte gedicht
van Ada Mol voor. Mol was
op deze dag aanwezig bij de
Nationale Stadsdichterdag
in Lelystad.

Nostalgie

tje met de bijpassende attri
buten ingericht, zelf liepen
de leden rond in Zandvoortse
klederdracht. Het was net of
je een grote stap terug had
gezet naar de winkeltjes
van weleer zoals ‘Krukkie’
met zoethout en knoeisies.
Ernaast stond een etalage
pop in het uniform van Dirk
v.d. Broek met een winkel
wagen en interieurfoto’s.

Immers de supermarkt is een
schoolvoorbeeld van herge
bruik. Waar in 1973 de race
auto’s van John Surtees en
Jack Brabham in de garage
van Davids stonden, staan
nu de levensmiddelen in de
schappen. Verder is aan dit
pand niet veel veranderd.

vervolg op pagina 3

Namens het college heeft
de projectleider Midden
boulevard op 21 juli geant
woord dat er a: een onder
zoek is gedaan naar een
mogelijke herbestemming
en deze is financieel verant
woord, en b: een afspraak
met de eigenaren wordt
gemaakt met betrekking
tot de bespreking van de
achterliggende van de fi
nanciële gegevens. “Nu de
gemeente Zandvoort kan

concluderen dat een in
vestering van derden ver
antwoord is, hebben onze
fracties gevraagd om de be
treffende financiële onder
bouwing. Deze informatie is
ons nog onthouden met als
argument dat eerst met de
eigenaren overlegd moest
worden”, aldus de partijen
in hun brief.

vervolg op pagina 3

Orangerie | Zandvoort

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

www.orangeriezandvoort.nl

Op 20 en 21 september:
de nieuwe Algemene Plaatselijke
Verordening in de raad
Gemeente Zandvoort

Achter in het museum had
folklorevereniging De Wurf
het interieur van hun winkel
1

dankbetuiging

waterstanden

Aanleg rotonde gaat
binnenkort van start

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden
zoveel belangstelling en
zoveel troost.

De aanleg van de rotonde op het kruispunt Zandvoortsel-

aan/Kostverlorenstraat gaat eindelijk van start. De reden
van vertraging was de verwerving van de grond. Inmiddels

is dat opgelost en kan er gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven
na het overlijden van onze vader en opa

Ewit Keur
Eep
Vanwege de overweldigende belangstelling
is het voor ons onmogelijk u allen
persoonlijk onze oprechte dank te betuigen.
Namens de familie
Sandra Kist-Keur

Kostverlorenstraat
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Ineke Smit
Uitvaartverzorging
A.L. Dyserinckstraat 31
2032 RA Haarlem
tel:
06 54661799
e-mail:
info@inekesmit.nl
website: www.inekesmit.nl
transparante prijzen

Liefdevol en betrokken

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitslag van de
Haringproeverij

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Onze klanten met een haringstrippenkaart hebben weer
gestemd bij onze haringproeverij. Haring A is
gekozen tot de lekkerste en
deze gaan wij verkopen!

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Alle medewerkers van “De Zeemeermin”
en van “Strand 21” willen wij bedanken voor
hun enorme harde werken. Voor een geslaagd
feest moet je bij strand 21 zijn geweest.
Enorm bedankt allemaal!
Patrick & Mandy

www.dezeemeermin.com
! P.S. vanaf heden is “De Zeemeermin” op woensdag gesloten.
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Haarlemmerstraat

Zandvoortselaan

Tolweg

Deze werkzaamheden zijn
gepland vanaf de laatste
week van september 2011 en
hebben nog geen invloed op
de verkeerscirculatie in het
dorp. De aannemer gaat van
af 24 oktober echt van start.
Dan wordt driekwart van de
rotonde gerealiseerd, wat
tot en met 16 december zal
duren. Bewoners en wegge
bruikers gaan van deze werk
zaamheden hinder onder
vinden. De ‘Zandvoortselaan
onder de bomen’ (tussen
het Huis in de Duinen en de
Kostverlorenstraat) wordt
afgesloten en het verkeer
wordt omgeleid. Via de dr.
Gerkestraat-Oost, de Tolweg
en de Haarlemmerstraat kan
het verkeer Zandvoort in en
via de Frans Zwaanstraat
gaat het verkeer Zandvoort
uit. Voor de fietsers vanaf
Bentveld geldt een omlei
dingsroute via de oude tram
baan, dus achter het Huis in
de Duinen langs. Met behulp
van borden worden de omlei
dingroutes voor het verkeer
en fietsers langs de wegen
in Zandvoort aangegeven.
De werkzaamheden hebben
ook invloed op de routes van
de Connexxion-bussen. De
omleidingsroutes kunt u via
de website www.zandvoort.
nl >actueel>projecten inzien.

Vanaf kerstdagen
rotonde te gebruiken

Als de klimatologische

omstandigheden de werk
zaamheden toelaten, kan
het verkeer vanaf de kerst
dagen weer gebruik maken
van het dan aangelegde deel
van de rotonde. In februari
en maart wordt het laatste
deel van de rotonde aange
legd. Naast de werkzaamhe
den aan de rotonde worden
in deze periode ook het fietsen voetpad aan de oostzijde
definitief aangelegd. Het
verkeer dat Zandvoort in
rijdt, gaat over de rotonde
naar de Haarlemmerstraat
en het verkeer naar de
Noodboulevard kan over
de Kostverlorenstraat rij
den. Het verkeer dat van
af de Sophiaweg in zui
delijke richting over de
Kostverlorenstraat wil rijden,
wordt omgeleid.

Geen verkeer

In de huidige planning is er
eind maart 2012 gedurende 2
à 3 dagen geen verkeer op de
wegen naar de rotonde mo
gelijk. De reden hiervan is dat
de laatste verhardingslaag
en de belijning dan worden
aangebracht. De gemeente
streeft ernaar om de werk
zaamheden voor de Pasen
2012 klaar te hebben. De ro
tonde is bedoeld om de ver
keersveiligheid voor auto’s
en fietsverkeer te verhogen
en de verkeersbewegingen
van wegverkeer en bussen
te verbeteren.

september
16 Pubquiz - Café Koper, aanvang 21.00 uur
16 Oomstee Jazz - Trio Jean Louis van Dam ft. Eline Gemerts,
aanvang 21.00 uur

17 Korendag - Protestantse kerk, 10.00-22.30 uur
17 Garnalenpellen - 1e voorronde Zandvoorts kampioenschap.
Thalassa, aanvang 17.00 uur

17-18 Spettacolo Sportivo - Circuit Park Zandvoort

Elektrisch oplaadpunt bij
Slotemakers Anti-slipschool

18 Mainstream Jazz Combo - Restaurant De Albatros,
16.00-20.00 uur

Huig Molenaar van Thalassa en Ton Ariesen van café Oomstee hebben besloten om niet 1 maar 2 voorrondes te orga-

niseren. De eerste ronde is komende zaterdag 17 september en de tweede ronde volgt op zaterdag 1 oktober.
De beide voorrondes worden
gehouden in strandpaviljoen
Thalassa (18) en beginnen om
17.00 uur. Wie mee wil doen
kan zich nog inschrijven via email: vriendenvanoomstee@
hotmail.com of bij Thalassa
of café Oomstee. De finale

avond van het kampioen
schap is op zaterdag 29 ok
tober in café Oomstee in de
Zeestraat. Niet deelnemen
maar de gezelligheid mee
maken en kijken naar dit
spektakel kan natuurlijk ook.
Iedereen is van harte welkom.

vervolg - pagina 1 - herbestemming watertoren
Bij Watertoren cv, de eigena
ren, was begin augustus de
gemeentelijke conclusie be
kend. Watertoren heeft in een
brief naar de gemeente haar
standpunt verwoord. “Kunt u
de raad informeren over de
brief van 10 augustus?”, vra
gen zij zich af. Tenslotte blijkt
uit de koopovereenkomst dat
de gemeente en Watertoren
cv met elkaar dienen te over
leggen en samen te werken.
Watertoren cv heeft laten
weten medio september een
afspraak te hebben met de
wethouder met de status van
‘bijpraatsessie’. Hierop base
ren GBZ en SZ de volgende
vragen: 1. Kan het college aan

geven hoe het overleg met
Watertoren cv verloopt en
wat deze ‘bijpraatsessie’ exact
beoogt? 2. Wat is de opvatting
van het college over het onder
zoek naar de herbestemming
en de haalbaarheid daarvan?
En 3. Wanneer zal het college
de raad daarover informeren?

Mobiel bellen

Dat de mobiele telefoon po
Oud-Zandvoorter Jan Lammers heeft afgelopen week bij Slotemakers Anti-slipschool een pulair is, weten we allemaal.
oplaadpunt voor electrische auto’s officieel in gebruik genomen. Eerder dit jaar werd in Er zijn nog maar weinig men
sen zonder dit makkelijke,
de parkeergarage van het LDC het eerste, openbare, oplaadpunt in Zandvoort geopend.
soms irritante, attribuut op
Het oplaadpunt bij de anti-slipschool is specifiek bedoeld voor leerling die een training zak. Irritant, jazeker. Als je luid
‘elektrisch rijden’ volgen.
bellend in een winkel staat, is
dit storend. Ook voor de kassa
wordt dit gesprek vaak voort
gezet. Zelf ben ik een fervent
sms-er. Korte, noodzakelijke
boodschappen kun je goed
koop en snel doorgeven. Zelfs
op Bali werkt het uitstekend
heb ik gemerkt.

18 Rondje Dorp - Diverse cafés

Zandvoorts Kampioenschap
Garnalenpellen van start

column

Jan Lammers tankt electra bij Slotemakers Anti-slipschool | Foto: Chris Schotanus

PurElectric en Slotemakers
slaan hiermee de handen
ineen voor elektrische mo
biliteit. Na de officiële ope
ningshandeling van het zo
geheten PowerPoint, stapte
Jan Lammers even in de Tesla
Roadster voor een rondje
over de baan. “Met deze auto
zonder tractiecontrole kan
ik als autosportman mijn
lol op. Het is echt een leuke,
snelle auto. Jammer voor
mij als coureur is alleen het
ontbreken van het authen
tieke racewagengeluid”, gaf
hij als commentaar na zijn
rondje in de electrische bo
lide. Harm Nieboer, directeur

Retail van Profile Tyrecenter:
“PurElectric levert een actie
ve bijdrage aan duurzame
mobiliteit door het uitrol
len van een landelijk net
werk van oplaadpunten. Zo
faciliteren we de definitieve
doorbraak van elektrisch
vervoer in Nederland.”
Slotemakers Anti-Slipschool
ziet ook de potentie van elek
trische mobiliteit. Dennis
Zwemmer, operationeel ma
nager van de Zandvoortse
anti-slipschool: “Elektrische
voertuigen gaan een be
langrijke bijdrage leveren
aan mobiliteit. Juist omdat

elektrische auto’s gebouwd
zijn vanuit een andere ge
dachte dan de ‘normale’
auto’s, is een goede beheer
sing van deze auto belang
rijk. Wij bieden rijders van
elektrische auto’s speciale
trainingen. Bij deze trainin
gen is ook aandacht voor
efficiënt en veilig rijden. Wij
leren cursisten hoe ze zoveel
mogelijk kilometers kunnen
maken met een volle accu.
Zo dragen wij bij aan duur
zame mobiliteit.”
Meer informatie over elek
trisch rijden kunt u vinden
op www.slotemakers.nl.

vervolg - pagina 1 - Open Monumentendag
Bij het pand van het magazijn
Witte Kruis in de Haltestraat,
waar nu een viszaak in geves
tigd is, was menigeen van
mening dat het jammer was
dat dit pandje ooit verbouwd
is. Op de voormalige bouw
tekening (1947) van bouwbu
reau C. Slegers kon men nog
goed het ontwerp zien.

Rondwandeling

Onder begeleiding van Bob

Gansner, die veel kennis
heeft van Zandvoort, maak
te een groep de wandeling
langs de hergebruikte pan
den. Daarbij werd ook het
LDC gedeeltelijk aangedaan.
Na ruim een uur informatie
kwam iedereen weer enthou
siast terug om de expositie
te bewonderen. De wande
ling ‘Recycling’, voorzien van
oude foto’s, is tot zolang de
voorraad strekt te verkrijgen

bij het Zandvoorts Museum.
Voor wie niet in de gelegen
heid is geweest om in het
weekend langs te gaan, is de
tentoonstelling Hergebruik,
evenals de tentoonstelling
Bleekneusjes, nog tot 25 sep
tember te bewonderen in het
Zandvoorts Museum. Daarna
komt er een nieuwe over
zichtstentoonstelling van
leden van de BKZ (Beeldende
Kunstenaars Zandvoort).

Met alle kinderen waren we op
stap. Aangetrouwd en klein
kind, zeven personen waarvan
er vier 'besmet' zijn met het
telefoonvirus. Ergeren doe ik
me er allang niet meer aan.
Zo'n iPhone waarmee je ook
kunt internetten is een waar
wondermiddel. Iets van deze
moderne tijd. Stel je voor: we
rijden met onze groep met een
busje door de prachtige natuur.
Tovert één van de kinderen een
elektronisch apparaat tevoor
schijn. Haarscherp zien we
de route uitgestippeld. Zelfs
de plek waar de auto rijdt is
zichtbaar!
Als de jongelui elkaar in de stad
kwijt zijn, weten ze precies
waar de ander zich bevindt.
Via WiFi heb je direct (gratis)
contact. Je moet echter wel
een inlogcode te pakken zien
te krijgen. Onze kleinzoon wist
dat binnen de minuut los te
peuteren. En zo zat de helft van
het gezelschap vrolijk te twit
teren, of hoe je dat ook noemt.
Storend? Het hoort gewoon
bij deze tijd. Je blijft in ieder
geval op de hoogte van wat er
in je thuisland gebeurt. Zelfs
het slechte weer in Nederland
werd breed uitgemeten. We
wisten nog nét niet exact waar
Kadaffi zich bevond!
Als wij ooit zo'n ding aanschaf
fen, mogen we eerst wel een
cursus gaan volgen... Maar
ach, ik vind het eigenlijk wel
lekker rustig zo. Sms-en
(of gewoon opbellen) is
wel zo leuk. En wat het
weer betreft? Daar pra
ten we maar niet over.
Balen toch?

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

3 september - 9 september 2011
Geboren:

Lilly Yasmin, dochter van: Sam-Sin, Roy-Bastiaan en: Huesken,
Dominique Joy.
Zoë, dochter van: Bakker, Vincent Dirk en: van Duijn, Diana.

Ondertrouwd:

Perquin, Nick en: Dijkhof, Daniëlle.

Thee boutique met meer dan 60 soorten thee
direzione:
Alfredo Caramante

Gehuwd:

Jacobs, Alexander en: van der Mije, Iris Chantal.
IJzer, Steven Maria en: van der Sluis, Judith Sabine.

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Muller geb. Manhoudt, Maria Aletta Fennigje, oud 86 jaar.
Weber geb. Korff, Nellij Alida Antonetta, oud 66 jaar.

Ook voor heerlijke koffie en bonen
kunt u bij ons terecht.

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. C. Meyer uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur de heer P. van der Smaal
www.aap-parochies.nl

Voor de lunch kunt u kiezen uit onze
zelfgemaakte salades al vanaf € 2,50.
Voor onderweg hebben wij vers
geperste jus, koffie & thee of
een heerlijke Franse croissant.

Overleden:

kerkdiensten -

Iedere woensdag zelfgemaakte verse soep
gezellig in de winkel of voor onderweg.

Wij zijn van dinsdag t/m zondag
geopend van 07.00 - tot 18.00 uur
Haltestraat 32a - Zandvoort

Dierenartsenpraktijk

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor D. Duijves

colofon

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

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

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

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

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Circuit Park
Zandvoort
zoekt:
Part-time CONCIËRGE (m/v)
Wij zoeken gemotiveerde krachten voor
uitbreiding van ons conciërge team.
Ons conciërge team is verantwoordelijk voor
het openen en sluiten van het circuit-terrein
en gebouwen, alsmede het faciliteren van onze
gebruikers en verlenen assistentie tijdens
evenementen. Onze conciërges werken in ploegen
met variabele werktijden, ook in de weekeinden.
Interesse? Stuur uw sollicitatie + cv
naar Circuit Park Zandvoort,
tav Niek Oude Luttikhuis.
Postbus 132, 2040 AC Zandvoort
of per mail naar: niek@cpz.nl

Bloemen zorgen voor
gezelligheid binnen
Specialist voor al uw bloemwerken.

Aanbieding

voor vrijdag en zaterdag:

Wij hebben speculaasjes
gebakken in onze bakkerij
volgens het recept van mijn opa.
In onze vroegere winkels
in Amsterdam en Haarlem
een zeer gewaardeerd speculaasje.
Wij willen u hier ook kennis mee
laten maken, daarom nu een
pakje van € 3,95 voor € 3,50
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven.
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Met oog en oor
de badplaats door

Niet al teveel stormschade in Zandvoort
De storm die afgelopen maandag de hele Noord-Holland-

se kust teisterde, heeft niet al teveel schade aangericht in
Zandvoort. Door het droge weer werd er wel veel zand de

boulevards opgeblazen en er vormden zich hier en daar
‘dorpse duinen’, maar zover bekend is het daarbij gebleven.

Brillen tegen de storm | Foto: Marion Huijben

Een Zandvoortse inwoner
had veel pech toen hij op
de Zandvoorterweg richting

Zandvoort een boom vlak
voor zijn auto zag omwaaien.
Het nog maar vier maanden

oude voertuig liep behoor
lijke schade op. Ook werden
hier en daar wat dakpan
nen geofferd aan Jupiter, de
Romeinse god van de storm,
en moest een groot aantal
takken het begeven.
Voor de toeristen die nog
in Zandvoort zijn, en uiter
aard onze eigen inwoners,
blijft een woeste zee door
zo een storm altijd fascine
rend. De beide personen op
de bijgeplaatste foto hebben
hun ogen door middel van
sneeuwbrillen beschermd
tegen het stuifzand, voor
dat ze een fikse strandwan
deling gingen maken. Een
goed idee dat zomaar veel
navolging zou kunnen krij
gen. 21 september begint de
herfst, maar in Zandvoort is
het jaargetijde al hard bin
nengevallen.

VVV Zandvoort opnieuw op 50+ beurs
De VVV Zandvoort heeft ook dit jaar een stand op de grootste beurs voor de wat oudere
Nederlanders. Als initiatiefnemer van de Nationale 50+ dag, die vorig jaar heel veel media-

aandacht naar Zandvoort bracht, zal onze VVV opnieuw deze dag, die dit jaar op 5 november
aanstaande wordt georganiseerd, bij Jan-en-alleman onder de aandacht brengen.
Het team van medewer
kers van VVV Zandvoortdirecteur Lana Lemmens zal
zijn uiterste best doen om
het succes van vorig jaar
minimaal te evenaren. De
beurs in Utrecht wordt jaar
lijks door vele tienduizen
den Nederlanders van 50
jaar en ouder bezocht. De
beursgangers krijgen heel

veel informatie over de mo
gelijkheden van invulling
van hun, vaak extra, vrije
tijd. De Zandvoortse VVV
heeft daarop ingespeeld en
de Nationale 50+ dag is de
start van de 'Neem je niets
voor en doe van alles'-week.
Dat betekent dat wanneer
u niet op de dag zelf naar
Zandvoort kunt komen, u

de week daaropvolgend
nog volop kunt profiteren
van de aanbiedingen die
de Zandvoortse onderne
mers voor de dag zelf voor
u in petto hebben. Een
feestje van een week dus
in Zandvoort, voor gasten
uit heel het land, naar aan
leiding van de Nationale
50+ dag!

Volle (papier) bak met
ZANDVOORT SCHOON!?
Het apart inzamelen van oud papier gaat nog steeds gewelGemeente Zandvoort
dig! Via de huis-aan-huis bakken of de verzamelcontainer
in het dorp wordt maandelijks meer dan 70 ton opgehaald.
Dat scheelt aanzienlijk in de verbrandingskosten en levert
ook nog eens op een makkelijke manier nieuwe grondstof voor de papierindustrie.
Volgende week worden de papierbakken weer geleegd. Wilt u ook het gemak van een
gratis papierbak aan huis ervaren? Kijk op www.zandvoort.nl en/of bestel er een:
tel. 023 5740100.
Kunt u geen bak plaatsen? Wegbrengen naar verzamelbakken die verspreid over het
dorp staan kan ook!

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Ja, ik wil!
dit te doen? Neem
dan voor 7 oktober
contact op met Jan
Peter Versteege, tel.
06-21651002.

Vervroegd
Carnaval

Dorpsomroeper Gerard
Kuijper heeft vorige week
een bijzondere roep ge
daan. Midden in de mu
ziektent op het Raad
huisp lein vroeg hij ten
overstaan van vele Zand
voorters of Marijke Paap
wellicht aanwezig was.
Niet geheel toevallig was
de Zandvoortse dame
aanwezig en nadat zij
zich naar Kuijper begaf,
meldde de dorpsomroeper
dat een zekere Raymond
Goedhart haar iets wilde
vragen. Goedhart had zich
verschanst en verkleed
maar toen hij tevoorschijn
kwam werd al snel duide
lijk wat er aan de hand
was. Hij viel op zijn knieën
en vroeg zijn lief ten hu
welijk. Uiteraard stemde
de bruid in spe in waarna
de geliefden elkaar in de
armen vielen.

Zaterdag 17 sep
tember is er weer
de jaarlijkse Korendag die u
zeker niet mag missen. Het
thema is carnaval, want met
carnaval wordt er overal in
de wereld uitbundig feest
gevierd. Burgemeester Niek
Meijer opent de Korendag
op feestelijke wijze. Daarna
zullen 23 koren een spet
terend optreden verzor
gen en zijn The Beach Pop
Singers de hekkensluiters
van het spektakel. Ook is
als ‘special guest’ een koor
uit Engeland genaamd
Wessex Harmony, Ladies
Barbershop Chorus aan
wezig. Het feest begint om
10.00 uur en eindigt onge
veer om 22.00 uur. Locatie:
Zandvoortse Protestantse
kerk, Kerkplein, de toegang
is gratis.

Speelse bankjes

Pianist gezocht

Elke eerste vrijdag van
de maand is er een Taizédienst, wisselend in de
Agatha kerk en de Protes
tantse kerk. Tijdens deze
diensten zingen de be
zoekers vierstemmig Taizé
liederen. Voorheen was
predikant Sjaak Verwijs
de pianist maar omdat hij
en zijn gezin gaan verhui
zen is de werkgroep voor
de dienst op zoek naar
een amateurpianist, die
wil helpen met inzingen
en tijdens de dienst wat
akkoorden wil en kan spe
len. Dus speel je graag pi
ano en lijkt het je leuk om

bankjes van de boulevard
zitten om toch maar met
het gezicht in de zon te
zitten. Haar suggestie
om de bankjes speelser
op te stellen is slechts ten
dele uitgevoerd, want het
budget van € 10.000 was
niet toereikend om alle
banken te hersitueren. De
zon liet verstek gaan om
te kijken hoe je kan genie
ten van elke zonnestraal
en van het uitzicht op het
flanerend publiek. Maar
zodra het weer het toe
laat mag iedereen gaan
proefzitten!

Oproep Nierstichting!

Voor de collecte van de
Nierstichting, die volgen
de week van maandag 19
t/m zaterdag 24 septem
ber in Zandvoort gehou
den wordt, is men nog
dringend op zoek naar
enkele collectanten voor
de wijk Noord. Het gaat
slechts om één uurtje
collecteren, door uzelf in
te vullen qua dag en tijd
en dat moet toch men
sen aanspreken. U kunt
zich per telefoon aan
melden bij de
Nierstichting:
035- 6978050.
De Nierstichting
zet alles op alles
om nierfunctie
verlies eerder op
te sporen.

Bomschuit

Het winnende idee van
Mona Meijer-Adegeest bij
de prijsvraag ‘Facelift open
bare ruimte 2009’, die de
gemeente had uitgeschre
ven om je omgeving op te
pimpen, is tenslotte door
extra vragen van GBZ als
nog uitgevoerd. Indiener
Mona vond dat de men
sen vaak verdraaid op de

In het Jutters
mu-Zee-um is
op zondag 18 september
van 13.00 tot 16.00 uur
Willem Bakkenhoven van
de bomschuitbouwclub
aanwezig. Hij geeft uitleg
over de tentoongestelde
grote en kleine bom
schuiten en tevens ver
telt hij hoe deze speciale
boten gemaakt worden.
Toegang is gratis.
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Haringproeverij Zeemeermin
weer een smakelijk succes
Honderden genodigden bezochten afgelopen zaterdag-

middag de jaarlijkse haringproeverij van de Zeemeermin.
Elk jaar weer houdt de familie Berg een haringproeverij om

te bepalen welk type haring het komende jaar aan de klanten zal worden geserveerd. De proeverij werd in strandtent
21 (Wim Molenaar) georganiseerd.

Drukte bij de haringproeverij van de Zeemeermin

Haring A, B, C of D is dan de
keuze voor de kritische ha
ringeters. En die zijn het lang
niet altijd met elkaar eens.
Haring A was zaterdag echter
wel de grote winnaar met de
meeste vermeldingen.
Rond vier uur was het meteen
al flink druk in strandtent 21,
gelegen onder de standplaats
van de Zeemeermin op de
boulevard. In een hoog tempo
maakt het vakbekwame per
soneel een enorme berg ha
ringen (1500 stuks!) volgens
de juiste regels en voorschrif
ten klaar voor consumptie.
Die snelheid was ook nodig

want in een mum van tijd
stonden bij de verschillende
haringsoorten lange rijen
wachtende liefhebbers.
Alle deelnemers, trouwe ge
bruikers van de bekende ha
ringkaart (10 haringen tegen
een scherpe prijs), ontvingen
een gratis consumptie die bij
Wim Molenaar aan de bar
kon worden afgehaald. Een
zeer gezellige drukte op het
terras met letterlijk honder
den mensen die met elkaar
uitvoerig discussieerden over
de lekkerste of beste haring
keuze. Het weer werkte in
ieder geval volledig mee en

Na ruim twee uur deskundig
haringhappen en kritisch
keuren kwamen Patrick Berg
en zijn zoon met de trekking
van een aantal aantrekke
lijke visprijzen. Geloot uit de
ingeleverde haringkaarten
wist de familie Lindema uit
Aerdenhout beslag te leggen
op een waardebon voor een
visschotel, won J. Waaijer uit
Hoofddorp een alom gewaar
deerde visschotel en noteer
de de familie Loos uit Koog
aan de Zaan voor de unieke
en speciale haringkaart van
25 stuks. Jammer natuur
lijk voor de vele aanwezige
Zandvoortse haringkaarthou
ders dat zij niet in de prijzen
vielen.
De Zeemeermin verkoopt
vanaf deze week echt alleen
haring A. Veel, veel lekkerder
dan B, C en D. Dat staat in
ieder geval vast dankzij zijn
haringproeverij. Koop die ha
ringkaart en ervaar het!

De gemeente Zandvoort heeft besloten om de ID-kaart gratis te gaan leveren. Aanleiding
is de uitspraak van de Hoge Raad van vorige week vrijdag waaruit bleek dat de Nederlandse gemeenten geen legeskosten voor een nieuwe ID-kaart mogen heffen. Een uitspraak van de Raad van State is bindend en niet meer aanvechtbaar.
Bij spoedaanvragen gelden
wel de spoedkosten van
€ 45. Ook moet er leges be
taald worden bij verlies of
diefstal.

Wel leges voor paspoort en rijbewijs

Gemeenten mogen alleen
zogenoemde leges rekenen
als mensen vooral om in
dividuele redenen een IDkaart aanschaffen. Dat is
waarom er voor een rijbe
wijs en een paspoort nog

Orangerie Beauty Zandvoort

zorgde voor een heerlijke
temperatuur. En ook de sym
pathieke zanger en entertai
ner Arie Nijgh van strandtent
21 had geen enkele moeite
om zijn publiek enthousiast
te laten meezingen met een
repertoire vol bekende ever
greens.

ID-kaart in Zandvoort gratis

Een identiteitskaart aanvra
gen is voortaan gratis voor
iedereen vanaf veertien
jaar. De Hoge Raad besloot
dat gemeenten niet langer
leges in rekening mogen
brengen, omdat de meeste
burgers zo een kaart aan
schaffen vanwege de wet
telijke identificatieplicht, die
sinds 2005 voor iedereen
vanaf veertien jaar geldt.
Kinderen tot 14 jaar beta
len nog € 9,20 omdat zij
niet onder deze wet vallen.
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wel moet worden betaald.
Volgens de Hoge Raad is
het een eigen keuze om
een auto te besturen of
buitenlandse reizen te ma
ken en overheerst daarmee
het individuele belang. De
gemeente verwacht niet
een enorme toestroom
van mensen die een identi
teitskaart gaan aanvragen
omdat veel mensen al zo'n
kaart hebben en ze zich ook
met een paspoort of rijbe
wijs kunnen identificeren.

door Erna Meijer

Lef kun je Melanie Scott, die sinds 1 juli als ZZP-er is gestart met Orangerie Beauty Zand-

voort, niet ontzeggen. Zeker niet als je je realiseert dat er in dit segment al meerdere

bedrijven in Zandvoort zijn. Melanie, die sinds zeven jaar hier woont, en daar volop van
geniet, heeft echter een heel duidelijke visie.
Melanie: “Hoewel ik oor
spronkelijk uit de optiek
kom, wilde ik graag iets voor
mijzelf beginnen en aan
gezien ik altijd al affiniteit
met de uiterlijke verzorging
had, ben ik vele opleidingen
op dit gebied gaan volgen
en heb ik zo mijn expertise
opgedaan. Binnenkort volgt
eveneens een opleiding voor
medische pedicure. Mijn
doel is een langere termijn
relatie op te bouwen door
middel van goed luisteren
naar de behoefte van de
klant en deze zelfs te over
treffen. Men moet bij elke
behandeling het wellness
gevoel krijgen: ik ben uit;
het is een feestje! Een lekker
stukje fruit of een smoothie
hoort daar ook bij.”
Aan de gebruikte appara
tuur en de producten zal het
absoluut niet liggen. Zo zijn
de behandelstoel en de ma
nicure/pedicureapparaten
van het Duitse kwaliteits
merk Gharieni. De nagellak
is van CND, evenals de speci
ale Minxlamp waarmee heel
ludieke en aparte nagelfolie

wordt opgebracht, die des
gewenst twee weken kan
blijven zitten. Leuk voor een
feestje!
Wat de huidverzorging
betreft gebruikt Melanie
uitsluitend Nederlandse
producten op plantaardige
basis en die dierproefvrij
zijn, zoals Strictly Pure en
Oxytocine die, exclusief in
Zandvoort, eveneens te koop
zijn. Dit geldt ook voor de
speciale mannenlijn, want
de heren zijn eveneens van
harte welkom. Naast de
schoonheidsbehandelingen,
inclusief reinigen, massage
(niet alleen gezicht maar
ook onderarmen), een scrub,
collageenmasker geeft zij
zowel ontspannings- als
zwangerschapsmassages.
Met behulp van natuurge
vormde stenen kunt u een
hot- en coldstonemassage
relaxed ondergaan. De voe
ten krijgen een basisbehan
deling, maar kunnen ook
uitgebreid verwend worden.
Alle behandelingen zijn zeer
redelijk geprijsd (value for
money) en na 5 behandelin

gen krijgt u de 6e behande
ling geheel gratis!
Binnenkort staat op haar
website een aantal arran
gementen, dat zij samen
met Club Nautique gaat
aanbieden. Nieuwsgierig ge
worden? Tijdens de 50+dag,
die VVV Zandvoort dit jaar
organiseert op 5 november,
bent u bij Orangerie Beauty
Zandvoort van harte wel
kom om eens een kijkje te
komen nemen in de fraai
ingerichte salon. De naam
Orangerie is afkomstig van
het voormalige Zandvoortse
Hotel d'Orange."Oranje is de
rode draad in ons leven", zegt
Melanie en dat blijkt, want
haar logo (een sinaasappel
boompje) is overal doorge
trokken; van haar kleding tot
de handdoeken.
Orangerie Beauty Zandvoort,
De Ruyterstraat 6F3 in Zand
voort, is 7 dagen per week
geopend en vooral in de
avonduren. Er is een privé
parkeerplaats aanwezig. Tel.
06-14029888. www.orange
riezandvoort.nl.
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Krant niet ontvangen?

Actie vanaf

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

Drs. Jani van Loghem is aanwezig
in DE SALON
op maandag 26 september
van 10.00 tot 21.00 uur

VRIENDINNENKORTING:
Kom met z'n twee
en ontvang beiden
10% korting
op de behandeling!
Bel voor een afspraak:
Laura: 06-43049362
www.desalonzandvoort.nl

Zonnestudio Zandvoort
WIJ GAAN VERNIEUWEN!
WIJ GAAN VERBOUWEN!
WIJ ZIJN GESLOTEN
VANAF ZATERDAG 17 SEPTEMBER
TOT..............................??
(excuses aan al onze jarenlange vaste “zonaanbidders”,
maar wij zijn er van overtuigd dat U later dit jaar weer met heel
veel genoegen onze vernieuwde studio zal komen bezoeken!)
Burg. Engelbertsstraat 96 - Tel. 023-5713807
8

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

Bilderdijkstraat 30 zwart
2041 NK Zandvoort

donderdag 15 september
t/m zondag 18 september
 Multikorn € 2.75
 Half tijgerwit € 1,10
 Kopje koffie met appelflap € 2,95
Stap ook eens binnen voor een
heerlijk kopje koffie met een belegd broodje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten
en plaatsing van brieven te weigeren.

Voor heel even scheen de zon
De Zonnebloem Zandvoort en de Rotaryclub Zandvoort

hebben de handen ineen geslagen om 16 inwoners van

Toon van Driel
Met verbijstering heb ik de rubriek Zandvoort Plus in de Zandvoortse Courant van 8 september gelezen.
Aan het woord was Toon van Driel, een striptekenaar die ik tot dat moment bewonderde. Ik was fan
van zijn leuke tekeningen. Maar hoe erg negatief de heer Van Driel over Zandvoort tekeer gaat dat
schiet mij als geboren en getogen Zandvoortse totaal in het verkeerde keelgat.

Zandvoort een gezellige dag te bezorgen. Ondanks af en
toe een buitje werd het een geweldige zonnedag.

De Zuidboulevard ‘het einde van de wereld’ noemen en er wel wonen…
Een hangslot op de Haltestraat, en ‘rare types’ penoze noemen…
Volksliedjes en een dorpsomroeper heeft hij niets mee…
Fietsers die languit in het prikkeldraad terechtkomen krijgen van hem een hoera-tje…
Politie noemt hij Kennemer Likmereet…
Sorry hoor meneer van Driel. Uw uitlatingen zijn erg hard en niet respectvol naar de mensen die
Zandvoort ondanks de steken die er hier vallen een warm hart toedragen. Oké het kan beter in
Zandvoort. Ook ik zie met lede ogen het LDC verrijzen. Het zou mooier zijn als er een nieuwe woonwijk
wordt gebouwd in een ‘oude’ authentieke vorm. Maar om nu lijfstraffen aan architecten uit te delen
gaat te ver. We leven in 2011 en er is al oorlog en ellende genoeg in de wereld.
Dat er nog steeds geen beslissing is genomen over de Watertoren, tsja, daar heeft meneer Van Driel
een klein punt, het had natuurlijk al lang gerenoveerd moeten zijn, appartementen en of kantoren van
onder tot boven met een leuk restaurant in top. Maar ambtelijke molens draaien nu eenmaal langzaam
en in Zandvoort is er erg veel last van storm en tegenwind.
Beste meneer Van Driel, toevallig ben ik al 22 jaar getrouwd met de dorpsomroeper. Wij dragen
Zandvoort een zeer warm hart toe, mijn echtgenoot promoot Zandvoort niet alleen in Zandvoort zelf
maar in heel Nederland tijdens concoursen en beurzen (vakantiebeurs, 50+ beurs). Er zijn mensen
die een dorpsomroeper wel waarderen, een ambt dat behouden moet blijven. Hij is in zekere zin toch
het visitekaartje en promotor in en buiten ons dorp.
Als u zo negatief over Zandvoort bent stel ik voor dat u dan maar op Mallorca blijft. En uw leuke tekeningen…… tsja daar kijk ik nu even anders tegenaan. Ik ben even fan-af.

Els Kuijper-Zwemmer

Ans Veldwisch heette de gasten in Zandvoortse klederdracht welkom

door Nel Kerkman

door te laten gaan.

De samenwerking tussen
de Zonnebloem en Rotary
Zandvoort heeft in het verle
den al veel goed werk opge
leverd. Door heftige regen en
wind was de dagactiviteit in
eerste instantie afgeblazen
maar donderdag 8 septem
ber besloten de organisato
ren de dagactiviteit alsnog

Gezelligheid troef

De dag begon met een kopje
koffie met iets lekkers in de
ontmoetingsruimte van de
Agatha kerk, waar iedereen
hartelijk werd verwelkomd.
Het aangeboden program
ma was zeer gevarieerd.
Zo gaven Ans Veldwisch en
Bob en Hans Gansner van

Pluspunt heeft voor iedereen een cursus
Het cursus- en workshop aanbod 2011-2012 van Pluspunt

Zandvoort ziet er gevarieerd uit. Kinderen, tieners, volwassenen of senioren, voor ieder is er wel iets van zijn of haar

gading bij. Van actief bezig zijn, je taal ophalen tot aan creatief ontwikkelen: aan iedereen is gedacht.

Beste mede Zandvoorters,
Afgelopen winter 2010 is de aanvraag, om de rug-aan-rug woningen aan de Prinsesseweg en
Koningstraat te slopen, ingediend. Dit moest met de grootste spoed, want Albert Heijn zou daar september/oktober 2011 met een noodwinkel komen aangezien Albert Heijn samen met de Nijs, in het kader
van het LDC, een heel groot project op de Grote Krocht en omgeving wil gaan realiseren.
Wij hebben tot in den treure gewaarschuwd voor kaalslag en leegstand maar dat was volgens het
college stemmingmakerij en onzin. Nu is het zover: de woningen zijn plat, de sloper is failliet en het puin
ligt voorlopig op een grote berg. Een nieuw bestemmingsplan is nog niet aangenomen aangezien dit ter
inzage ligt. De noodwinkel gaat voorlopig niet door want op de Grote Krocht en omgeving wordt er niet
gesloopt. Het postkantoor wordt ingericht voor een vestiging van de ING, dat gaat dus voorlopig ook niet
plat. De locatie van ons voormalig Gemeenschapshuis ligt er nu bijna groen bij; voorlopig ook geen actie.
Kortom we zitten met een open kale vlakte waar vroeger ons mooie Gemeenschapshuis en mooie woningen stonden, een oud stukje dorpshistorie. Deze woningen hadden nog meer dan twee jaar verhuurd
kunnen worden.
Gelukkig hebben we, samen met omwonenden, de kap van de laatste bomen daar voorlopig kunnen
voorkomen. Wat is nou “stemmingmakerij en onzin” en wat is nou realiteit?
Groeten met tranen in de ogen,
Nina en Marc Versteege

folklore vereniging De Wurf
een minikledingschouw
van de oud-Zandvoortse
klederdracht. Er was een
optreden van Greet v.d. Berg
en Klaas Koper als duo Eb
en Vloed en Dichter bij Zee
Ada Mol droeg een gedicht
voor. Tenslotte werden de
weersomstandigheden dus
danig dat er besloten werd
voor een alternatieve route
langs de ‘nieuwbouw’ van
Zandvoort en het oude dorp
naar de zandsculpturen op
het Badhuisplein. Nog even
een frisse neus halen langs
de boulevard met een mooie
woeste zee op de achter
grond. Darna werd de zon
nedag afgesloten met een
gezellig borreluurtje in café
Koper. De organisatoren
Marieke Becking en Wim
Nederlof (Rotary) en Thea de
Roode en Sandra Kluijskens
(Zonnebloem), de vrijwilli
gers en de 16 gasten kijken
terug op een geslaagde en
vooral geweldige dag.

Pluspunt promoot haar cursusaanbod op de weekmarkt

tekst en foto Nel Kerkman

Op de weekmarkt stonden
coördinator Hella Kuiper en
vrijwilligster jongeren Mill
Pietersen de cursussen van
Pluspunt te promoten bij een
eigen marktkraam. Daarvoor
waren ze langs de basisscho
len en de bibliotheek gegaan
om het verzorgde program
maboekje aan te bieden. Er
zijn veel nieuwe cursussen te

vinden en de workshops nu
merologie en meditatie zien er
aantrekkelijk uit.

Voor elk wat wils

Voor een kleine greep uit
het grote aanbod op het ge
bied van beweging, gezond
heid, talen, toneel en koken
worden de nieuwste cursus
sen benoemd. Zo is er in de
herfstvakantie een workshop
taarten versieren, is er voor de

jeugd van 8 t/m 12 jaar zeven
lessen theater maken en spe
ciaal voor de kleine dames in
de dop zijn er 3 lessen waar je
leert om je nagels te stijlen.
En mocht je geïnteresseerd
geraakt zijn door de rubriek in
de Zandvoortse Courant over
glas-in-loodramen? Dan is er
een cursus glas-in-lood om je
eigen raam te maken. Verder is
er veel aanbod om je minstens
30 minuten te laten bewegen
met struinen in de duinen en
gezond bewegen met fybro
myalgie. Er is speciaal voor
(ex)kankerpatiënten yoga en
yogactive om de gewrichten
soepel te houden. Op taalge
bied is Nederlands handig om
je grammatica op te halen of
als Nederlands je 2e taal is.
Ook voor de senioren is er veel
te beleven met nieuw kunst
geschiedenis op donderdag
ochtend. Er is nog veel meer
maar dat kunt u allemaal zelf
lezen in het boekwerkje dat
bij de bibliotheek en Pluspunt
te verkrijgen is. Of anders via
www.pluspuntzandvoort.nl.
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presenteert:
ZANDVOORTSE HOOGVLIEGERS
Vroegere bedrijvigheid en plannen, die wel of niet betekenis
hebben gehad voor de Zandvoortse gemeenschap

Doen!

Nu dagelijks inschrijven
van maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur in Theater De Krocht
Grote Krocht 41 - Zandvoort
Tel. 06-21 590 520

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin - Salsa

Aanvang nieuwe cursussen
vanaf donderdag 15 september

Bij mooi weer op het Kerkplein
op 24 september a.s. aanvang 20.30 uur
Voor meer info en reserveringen, bel met Marcel Meijer: 06-13837000
of mail naar info@babbelwagen.nl

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Krant niet
ontvangen?
10

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail:
info@zvo-verspreiders.nl
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Kerkpleinconcert weer van grote klasse
Waanzinnig goed! Dat was een van de vele reacties op het

door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden
Schuitje varen

concert van afgelopen zondag dat door laureaten van het

Prinses Christina Concours 2011 werd verzorgd. Dat sloeg
vooral op het geweldige optreden van Vincent van Amsterdam (1989), die sinds zijn 6e jaar accordeon speelt.

Om het zomerseizoen af te sluiten is dit een toepasselijke afbeelding, te vinden in restaurant/lounge Bliss boven de Hema. Jaren terug was het een normaal beeld op het
strand. Zeilboten waarin je als toerist tegen betaling kon meevaren.
Op de afbeelding draagt een stoere
Zandvoorter een dame nog netjes
naar zijn boot toe. Meestal werden
de dames op de rug van de sterke
man vervoerd wat vaak een komisch
tafereel bood, vooral als de dame
volslank was. Waarom deze ver
diensten gestopt zijn is onbekend.
Misschien een extra activiteit voor
het volgende zomerseizoen?

Vincent van Amsterdam

Dick van der Mije

Inmiddels zijn we achter de naam gekomen van de maker van de gebrandschilderde
ramen boven de Hema. Hoewel de schilderstijl afwijkt en de ramen niet zijn gesigneerd,
blijken ook deze te zijn gemaakt door de glazenier-decoratieschilder en kunstenaar
Dick van der Mije (1905-1993) die in heel veel Zandvoortse huizen en gebouwen mooie
ramen vervaardigde.
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

‘Spiegeling’ thema van Kunstkracht 12
De Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) gaan in aanloop naar Kunstkracht 12 aan de

slag met het thema ‘Spiegeling’. De kunstwerken zijn te zien tijdens deze manifestatie.
De kunstroute door Zandvoort wordt dit jaar gehouden op 1 en 2 oktober tussen 12.00

Een accordeon is niet een
instrument dat je onmid
dellijk associeert met klas
sieke muziek, integendeel
zelfs. Van Amsterdam, die
de afgelopen jaren al meer
dere prijzen won, bespeelt
een pianoklavieraccordeon.
Hij opende met de Fantasia
& Fuga in a BWV 944 van
J.S. Bach en het was wer
kelijk of er orgelmuziek te
horen was. Ook bij een stuk
van P.M. Dubois en de drie
indringende, maar geen
makkelijke stukken van F.
Angelis (1962) kwam zijn
virtuoze techniek en enorm
hoog tempo duidelijk naar

voren. Dat gold vooral in de
'Vivace Finale'.
Eerder had Wakana Shimizu
(1990) op de vleugel het
spits afgebeten met een
indrukwekkende vertolking
van de piano sonate nr. 31
op.110 in as van Ludwig
von Beethoven. Vooral de
"Finale" was overdonde
rend. Zij vervolgde over
tuigend met de prachtige,
door Frederic Chopin in 1842
gecomponeerde, 'Polonaise
op. 53 in as Heroïsche'.
Na de pauze trad de frêle
Didel Bish, die al op 8-jari

ge leeftijd aan diverse fes
tivals en concoursen deel
nam en regelmatig in de
prijzen viel, aan de vleugel
op met 'Drei Romanzen’ op.
28 van Robert Schumann
(1810-1856). Naast dit solooptreden liet zij horen dat
zij eveneens een goede
begeleidster is. Het sa
menspel met de violiste
Amarins Wierdsma (1991)
was uitstekend. Het talent
Amarins, die als tweejarige
(!) met vioolspelen begon,
liet zich letterlijk meegaan
met de muziek in de Sonate
voor viool en piano op. 12
nr. van Van Beethoven. Het
'allegro vivace' was feeste
lijk en vrolijk, gevolgd door
het mooi verstilde deel
'Andante'. Zij liet haar viool
vooral zingen bij 'Mélodie'
uit het door P.Tchaikovsky
gecomponeerde 'Souvenir
d'un lieu cher'op. 42. De be
zoekers in de helaas matig
bezette Protestantse Kerk
hebben volop genoten van
een prachtig concert door
de jonge musici.
Het volgende concert van
stichting Classic Concerts
is op zondag 16 oktober
met een optreden van
het geweldige Utrechts
Byzantijns Mannenkoor;
iets om alvast naar uit te
kijken!

en 18.00 uur.

Leden van BKZ alsmede gast
exposanten uit de regio pre
senteren recent werk. De ga
lerie van BKZ,‘de Buzzzzhalte’
en de nieuwe lounge van het
Louis Davids Carré (LDC) zijn
de startpunten. Daarnaast
staan zowel de ateliers in
de oude Mariaschool als de
Flying Gallery in het voorma
lige zwembad in Bouwes en
diverse ateliers van individu
ele kunstenaars open.
Naar kunst kijken en erover
praten staat voorop tijdens
Kunstkracht 12, maar er is
meer te beleven. Zo is er
van 25 september tot en
met 23 oktober in het Zand
voorts Museum een Thema

tentoonstelling, trekken
dichters op zondag 2 okto
ber van locatie naar locatie
en zullen twee beelden, ge
maakt uit keramische brok
stukken, te zien zijn bij de
Buzzzzhalte en het LDC.
“Waarom er gekozen is voor
het thema ‘Spiegeling’? Het
is natuurlijk al een oeroud
thema waarmee iedereen
dagelijks geconfronteerd
wordt: in de eigen badka
mer, in etalageruiten, op
het water en veel meer.
Wij spiegelen ons aan
elkaar, spiegelneuronen
zorgen ervoor dat wij
onbewust gedrag imi
teren. Kunstenaars sti

muleren de beschouwer om
erover na te denken”, vertelt
BKZ-voorzitter Udo Geisler.
Een overzicht van alle ate
liers en adressen vindt u op
www.kunstkracht12.nl.

Nieuwe kunstenaar bij galerie Artatra
Volgende week staat de Zandvoortse galeriehouder René de Vreugd met een groot aantal

kunstwerken uit zijn ‘stal’ op de internationale kunstbeurs Open Art Fair in de Jaarbeurs in
Utrecht. Daar toont hij onder meer werken van Nico Vrielink, een Nederlandse kunstenaar
die momenteel erg in de belangstelling staat.
Vrielink behoort sinds enige
tijd tot de ‘stal' van Artatra
en daar is De Vreugd bijzon
der trots op. Van de 7 recente
werken die sinds kort bij
Artatra zijn ondergebracht,
zullen er minimaal 4 wor
den getoond op de Open Art
Fair. Op deze internationale
kunstbeurs, die van 14 tot
18 September plaatsvindt
in de Utrechtse Jaarbeurs,
zullen tevens de nieuwste

werken van Braldt Bralds,
Stefaan Eyckmans (beide
stillevens), Gerard Huysman
(stadschilder van Den Haag
en Amsterdam), Alexander
Smith (naturalist) en Dennis
Teunissen (fijnschilder van
monumentaal erfgoed)
worden getoond, geflan
keerd door bronzen beel
den van Helene Jacubowitz
en beelden uit gebruikte
schroeven, moeren en fris

drankblikjes van Alfredo
Longo. Alle kunstenaars zijn
museaal en genieten een
hoge staat van dienst.
Als cadeau van De Vreugd
aan de lezers van de Zand
voortse Courant, kunt u een
gratis toegangskaart voor
2 personen downloaden
vanaf zijn website www.ar
tandextra.nl, die geprint kan
worden.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Borrelkaas van het huis.
Heel kilo nu € 9,90
met gratis pakje boter
of 10 scharreleieren.

Hele maand september voor Pashouders:

Malse Gelderse varkenshaas
500 gram € 7,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie bodywarmers
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Medina Woninginrichters

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Aanbieding voor de maand september:
Quickstep laminaat: 10% korting

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Aanbieding voor
de maand september:

Zachte contactlenzen
Lease-Plan
al vanaf 11 euro per maand!!!

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
for shoes

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Tel. 023 571 44 10

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

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

Voor Pashouders
Gratis glaasje wijn bij de
gekookte Zeeuwse mosselen
Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
n Zandkorrel plaatsen.
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Autobedrijf Zandvoort

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Hét APK keurstation

Vrijdag relatief
de beste weerdag

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:
Peuters in Beweging vanaf 2 jaar.
Woensdag 9:30 - 10:30

5 oktober t/m 14 december

Nagelstyling voor tieners,
laat je nagels maar vast groeien!

Donderdag 19:00 – 20:30

27 oktober t/m 10 november

Vrijdag 15:30 – 17:00

23 september t/m 16 december

Donderdag 15:00 – 17:15

3 november t/m 8 december

Timmerclub, voor jongens en meisjes
Kooking 4 kids

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

Van fatsoenlijk nazomerweer lijkt ook deze maand sep-

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

tember geen sprake te zijn. Een langere stabiele periode
met ronduit bestendig weer is kennelijk te veel gevraagd

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

voor de grillige West-Europese atmosfeer.

www.autobedrijfzandvoort.nl

OPEN DAG
ZONDAG 18 SEPTEMBER 13.00-16.00 UUR

Volwassenen bewegen:
Meditatie-Yoga workshop
Zaterdag 10:15 – 12:15

22 oktober

Vrijdag 11:00 – 12:00

16 september t/m 16 december

Donderdag 14:30 -15:30

22 september t/m 15 december

Hatha Yoga

Houding en Conditie op muziek 55 plus

Creatief:
Improvisatie toneel, Theatersport
Donderdag 20:00 – 22:00

29 september t/m 22 december

Zaterdag 12:30 – 15:30

8 oktober

Woensdag 19:00 – 22:00

12 oktober

Taarten versieren
Een workshop

Kunstgeschiedenis, van impressionisme naar Van Gogh.
Donderdag10:00 – 12:00

27 oktober t/m 3 november

Dinsdag 20:00 – 22:00

4 oktober t/m 29 november

Schilderen vanuit de kleurologie
Maak je dromen waar!

Een workshop met positieve gevolgen.

Maandag 9:30 – 15:00

14 november

Dinsdag 19:00 – 21:30

1x per maand start 4 oktober

Kennismaking met Tarot
Aquarelleren

Dinsdag 9:30 – 12:00		

Open Atelier

Dinsdag13:00 – 15:30

20 september t/m 13 december

Talen:
Engels
Donderdag 13:00 – 14:30

22 september t/m 15 december

Woensdag 20:30 - 22:00

21 september t/m 14 december

Woensdag 19:00 – 20:30

21 september t/m 14 december

Donderdag 10:30 – 12:00

22 september t/m 15 december

Spaans, Beginners

SEPTEMB

PAARDRIJMAAER
ND
Met het hele gezin genieten van een schitterende sport! Kijk voor
meer info

www.fnrs

.nl

MANEGE RÜCKERT
HHHH

Heimansstraat 25 te ZANDVOORT, tel. 023 - 5712885
diverse demonstraties van onze ruiters
afgewisseld met ponystappen voor de jeugd

op

De verwachting en vooral
hoop (enkele weken terug
nog) was dat extra-tropische
cyclonen voor anker zouden
gaan ten westen van Ierland.
Door veel warmtestuw in de
bovenlucht aan de voorzijde
van die cyclonen zou zich
betrekkelijk makkelijk een
solide hogedrukgebied kun
nen vormen boven WestEuropa. Gedeeltelijk lukte
dit ook wel soms, maar de
hoge druk was niet besten
dig genoeg om ons langer
dan twee dagen fraai weer
te bezorgen.

depressies uitdijen vanaf de
kant van Schotland en dit
betekent dat de regenkans
weer sterk toeneemt in het
weekend. Koel wordt het
dan ook met soms maar 16
graden maximaal.

Het vervolg van het weers
verloop kennen we inmid
dels wel en het weer zou al
leen kunnen meevallen als
het Azorenhoog voldoende
noordelijk geraakt en de
actiefste depressies een
duwtje geeft in noordelijke
richting. Dan immers is de
invloed van het hoog net iets
Inmiddels heeft raddraaier groter dan die van de voort
ex-Katia het veld geruimd en durende regenstoringen.
een mobiele rug van hoge
druk geeft ons vanaf nu en Het blijft dus steeds stui
kele dagen beter weer. Het vertje wisselen tussen
aandeel zon is wat toegeno het roemruchte hoog der
men en het blijft zo goed als Azoren en depressies op het
droog in Zandvoort tot aan traject IJsland-Schotland.
het weekend. De tempera Dit blijven ook anno 2011 de
tuur stijgt daarbij licht.
belangrijkste druksystemen
voor ons bijna alledaagse
Na een koude nacht rich weer. Alleen in tijden van
ting vrijdag met in de een zogenaamde blokkade
buitengebieden van Zuid- spelen deze peilers meer
Kennemerland 8 graden, op de achtergrond en heb
belooft vooral de vrijdag ben we vaak prachtig weer
een prima dag te worden in huis.
met zon en een maximale
temperatuur die richting de Meer (achtergrond) weer is
20 graden loopt. De wind er via de weerprimeurlijn op
is dan aflandig uit zuid 0900-1234554.
oost en matig van sterkte.
Vervolgens zien we nieuwe weerman Marc Putto

Spaans III, een vervolg op Spaans II
Nederlands

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

17

18

17

16

Weer

Computer:
Office 2007 voor ZZPers

Temperatuur

Maandag 20:00 – 22:00

24 oktober t/m 28 november

Woensdag 20:00 – 22:00

26 oktober t/m 30 november

Min

11

8

12

12

Donderdag 20:00 – 22:00

27 oktober t/m 1 december

Zon

65%

80%

20%

30%

Neerslag

15%

10%

85%

85%

wnw. 3-4

ozo. 3-4

zw. 6

zw. 5

Website bouwen en onderhouden
Digitale Fotobewerking

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

pers. Dat kun je met recht zeggen van Jan Smit. Niet alleen
is hij hier 55 jaar geleden geboren, maar zijn grootouders

van moeders kant bezaten de befaamde garage Rinko, en

ook aan vaderskant kon men bij een garage, garage Smit,
terecht!

Hoewel hij aangeeft wel handig te zijn, koos Jan echter na de
lagere school voor de horecavakschool in Amsterdam, want
hij wilde van jongs af aan altijd al kok worden. Al vroeg werkte
hij dan ook in de weekeinden bij Graftdijk, waarna hij ruim
18 jaar in het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort
de keuken bestierde. Jan: "Tijdens mijn 14
maanden diensttijd werkte ik in de of
ficierskeuken in Leiden. Bij mijn af
zwaaien zaten de dienstoverhem
den nog in de verpakking en ik kan
zelfs zeggen dat ik nog nooit ook
maar één kogel heb afgevuurd."

Zandvoort. Met z’n allen meegalmen op de klanken van de

de zaalvoetbaltoernooien, waaraan zelfs profs zoals Willem
van Hanegem, Wim Kieft en Simon Tahamata meededen en
een jonge René Froger in de pauze optrad, trokken vele be
zoekers. Helaas is dat nu stukken minder geworden", geeft
hij met enige weemoed in zijn stem aan.
Sinds bijna 13 jaar is de Korver Sporthal zijn vaste stek gewor
den. "Een hele mooie accommodatie, maar er zijn nog veel
Zandvoorters die er nog nooit geweest zijn! In de afgelopen
jaren werden hier vlooienmarkten en computerbeurzen ge
houden met 80-90 kramen, maar omdat er entreegeld be
taald moest worden, bleef men langzamerhand weg. Dat
gold ook al destijds bij De Krocht, waar de Tros
een rechtstreekse radio-uitzending ver
zorgde met deelname van Lee Towers,
Teach-in (de laatste Nederlandse
Eurovisiewinnaars) en een 20 man
tellend live orkest. Er kwam geen
hond op af!"

Op mijn vraag naar zijn hob
In het ziekenhuis kookte hij
by's antwoordt Jan lachend:
voor maar liefst 1000 patiënten
"Werken zegt mijn vrouw
plus 1000 medewerkers. In de
altijd", maar bij doorvragen
kookketels kon je dan ook bij wij
blijkt dat hij in ieder geval in de
ze van spreken rondzwemmen.
jaren '70 in de muziekkapel 'De
Naast het serieuze werk werden
Kwallentrappers' heeft gespeeld,
geintjes niet geschuwd. Zo kwam
met mooie feesten en partijen en
het voor dat er koffiemelk in de afwas
ook nog bij de TV-registratie van Spel
machine werd gedaan, vooral als er hoog
zonder Grenzen.” Verder was hij zeer
bezoek was, waardoor de hele vloer onder
actief in de reddingsbrigade, “elk vrij uur
Jan Smit
het schuim zat. Met zijn vrouw Christel, waarmee
tje was ik op het strand” en bij scoutinggroep
Jan al 31 jaar getrouwd is en met wie hij twee zoons (+ een The Buffalo's. Zelf heeft hij nooit gesport, op een blauwe
lieve schoondochter) heeft, nam hij in 1983 naast zijn werk maandag judo bij Wim Buchel na, en heeft hij een bloed
zaamheden in Santpoort op advies van zijn oom Jan Jongsma hekel aan spelletjes. "Bewegen is goed, maar er is nu veel
het beheer van Gebouw De Krocht over. "Dat was vier dagen agressiviteit waardoor blessures ontstaan. Dat is dan ook
voor de operettevereniging een uitvoering gaf. In de pauze de reden dat veel mensen stoppen; ze willen niet kreupel
moesten wij voor 200 man voor koffie en thee zorgen, maar de hal uit", weet hij.
gelukkig sprongen mijn moeder en schoonmoeder bij. Het Vanaf nu begint er in de Korver Sporthal, samen met café
hield vaak in dat ik pas om 04.00 uur 's nachts thuis was en Alex, een dartcompetitie met 2 teams en tegenstanders van
al om 07.00 uur naar mijn baas moest. In die jaren voerde de buiten. In de hal kunt u ook gezellig een feestje bouwen met
gemeente een goed cultureel beleid en bloeide het vereni een hapje en een drankje of buffet, maar catering aan huis
gingsleven. Wij hebben dit 12 jaar samen gedaan, maar het is eveneens mogelijk. Het gezin ging vroeger veel naar de
dubbele werk werd uiteindelijk toch te zwaar", herinnert hij camping in Spanje, maar brengt de laatste jaren veel in hun,
zich. Hij vertrok bij het ziekenhuis en ging in 1991 de horeca met heel hard werken verdiende appartement in Oostenrijk
van de sporthal Pellikaan in de A.J. v.d. Moolenstraat verzor door. Mocht u hier ook een weekje in de zomer of winter wil
gen, waarna broer Theo De Krocht overnam. "Dat waren de len verblijven, neem dan even contact met Jan Smit op 06goede tijden van het totale sportgebeuren in Zandvoort. Bij 54616812. Het was een zeer gezellig en lang gesprek met deze
de handbalwedstrijden kwamen 300 mensen kijken en vooral dorpsgenoot, die wij met zijn gezin veel goeds toewensen.

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet heeft
ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

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

Op vrijdagavond 23 september wordt voor de zevende keer

het André Hazes Meezingfeest gehouden in het Wapen van

Jan Smit
Een echte Zandvoorter staat deze week in de schijnwer-

André Hazes Meezingfeest
in Wapen van Zandvoort

Afhaalpunten
• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

mooiste Hazes-hits. Dat wordt weer één groot spektakel.
André Hazes overleed op 23
september 2004. Sinds die
tijd organiseert Kees Rutgers
elk jaar rond die sterfdag het
André Hazes Meezingfeest
in Zandvoort. De locatie is

evenals vorig jaar Het Wapen
van Zandvoort aan het Gast
huisplein. Aanvang 20.30
uur en de toegang is gratis.
Iedereen die iets van Hazes
wil zingen, is welkom!

ZFM zoekt nieuwe
directeur omroep
Onze lokale radiozender ZFM is op zoek naar een nieuwe

directeur omroep. De huidige directeur, Lenna van den
Haak, is in blijde verwachting en zal per 1 november het
stokje overdagen.

“Een leuke vrijwillige baan
die zeer wisselend is.
Mensen begeleiden, advie
zen geven, conflicten oplos
sen, nieuwe programma’s
initiëren, vooruit denken
en ZFM naar de toekomst
groter en vooral breder
maken. Allemaal zaken die
je als directeur omroep, zeg
maar een beetje oneerbie
dig programmaleider, zo
maar wekelijks tegenkomt.
Zeer divers en zeer inte
ressant voor mensen die
gevoel voor media hebben
en vooruit kunnen denken,
want ZFM heeft grote toe
komstplannen”, zegt ze.
Het ligt in de lijn der ver
wachting dat ZFM in de
naaste toekomst met the
makanalen via streaming
TV gaat komen. “Zo een
proces zet je niet zomaar
even op poten en er zal
terdege met allerlei soor
ten mensen en diensten
overleg gepleegd moeten
worden. Techniek is daarin
natuurlijk heel belangrijk
maar ook de invulling van
de diverse poppetjes op de
juiste plaatsen. Daar moet
over worden nagedacht.
Ook willen wij graag met
bijvoorbeeld dagelijks een

Zandvoort journaal komen
met eveneens bewegende
beelden. Het bestuur heeft
dit soort zaken tot beleid
gemaakt zodat er aan ge
werkt kan worden”, gaat
Van den Haak verder. Zij is
een journaliste in hart en
nieren en heeft met veel
enthousiasme en doorzet
tingsvermogen meege
werkt aan een vrijwilligers
organisatie die nu uit circa
75 medewerkers bestaat.
ZFM is dus opzoek naar
geschikte personen die in
Zandvoort wonen om haar
vrijwilligersbaan over te ne
men en ZFM te begeleiden
naar de toekomst. Affiniteit
met media is absoluut een
must, maar ook leidingge
vende capaciteiten en een
HBO-denkniveau worden
van de nieuwe directeur
omroep gevraagd. Wie in
teresse heeft in deze func
tie richt zich tot Van den
Haak: 06-31642891 of email: lennavandenhaak@
yahoo.com. Zij zal na een
voorselectie de meest ge
schikte kandidaten voor
dragen aan het PBO, het
Programmabeleid Bepalend
Orgaan, dat uiteindelijk de
beslissing neemt.
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Tuincentrum

Najaarsbeplanting
Bemesting
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

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.
.........................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door
zorgverzekering)
.........................................................

Garage te huur
nabij Trompstraat
€ 125,- per maand
06-53256274
.........................................................

Valk Glasstudio voor
Glas in lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

Voor een professionele
en plezierige voetbehan
deling, gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid. 14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Koeriers Gezocht
Goedkoopdrank.nl
Leeftijd va 20 jaar
Info 023-5738777
.........................................................
Garages te huur
aan de Van Galenstraat
en de De Ruyterstraat
Info: 06-53256274

Henny's Pedicure Salon
voor al uw voetproblemen
diabetische en
reumatische voet
Wordt vergoed door de verz.
Komt ook bij u thuis.
Tel: 06-50203097
/06-31931940
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Communiceren met kinderen
Hoe doe ik dat, hoe
doet een ander dat,
wat is wijsheid, wat
werkt wellicht beter?
6 avonden vanaf 13 okt.
in Zandvoort.
Info: talitha@talentfirst.nl
06-45610192
.........................................................
Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in via
www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
L. Paap Medische hulpmiddelen, 06-51815360. o.a.:
taststokken, brailleren &
schrijven, beeldschermloe
pen, spiegels met vergro
ting, niveaudetector, spre
kende keukengerei, glijzeil
.........................................................
Vivesi Onderhouds- en
tegelzetbedrijf.
Badkamers, keukens,
zand-cement, vloeren,
alle tegelwerken,
schilder- en stucwerk.
Tel. 06-26752424
.........................................................
Massage Zandvoort
Klassieke, medische massage
Ondersteuning bij blessures,
RSI- en energie klachten.
Behandeling op afspraak
(ook ‘s avonds). Voor info:
www.massagezandvoort.nl
.........................................................
Nieuw in Zandvoort
Vanaf september:
inbreng van leuke brocante
of 2de hands spullen en
meubels bij Brocante aan
de kust, Haltestraat 6.
Voor info: tel. 5713099
.........................................................
Mieke’s Strijkservice
Bel 023-5282196
.........................................................

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

Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Fluffy's Nail-corner
Bel voor een professionele
en gezellige nagelbehan
deling met Petra Koper.
Inmiddels al 17 jaar ervaring.
Tel: 06-14719355
.........................................................

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

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

Per direct te huur:
appartement/zomerhuis
in Zandvoort Zuid voorzien
van: woonkamer/keuken,
slaapkamer, badkamer.
Incl gwl + Internet.
€ 675,00 p.m.
Tel. 06-21897784

Oppas gezocht
voor 2 kinderen (3+7).
Betrouwbaar, flexibel, niet
rokend (vrouw/opa,oma)
voor brengen en halen van
school (max. 2 dagen p.w.)
en opvang in de vak.
(max. 2 dagen p.w.).
Contact/info: 06-53808788
.........................................................
Te koop:
koelvriescombinatie
No Frost, zgan,
merk Whirlpool.
Nwpr. € 900, vraagprijs € 200.
Info: 06-30125575,
Max Euwestraat 52.
.........................................................
Woningonderhoud
Schilderen - verbouwen sanitair - van tuin tot
dak. We kunnen weer
opdrachten aannemen.
Al 12 jaar in Zandvoort e.o.
www.rin-woning
onderhoud.nl
06-23582119. Gratis off.
.........................................................
Het Huis van Gebed
Zandvoort organiseert
samen met de
Levensstroom Ministries
van de evangelist Jan
Zijlstra uit Leiderdorp
op woensdag 2 november
een genezingsdienst.
Deze dienst begint om
19:30 en vindt plaats in de
PKN kerk aan het Kerkplein.
Iederéén is welkom en
toegang is gratis (collecte).
Info: 06-44820123 en
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
2-kamerflat De Schelp.
€ 700 p.m. incl. Internet +
parkeerplaats. Tot 1-4-2012.
Tel. 5719357 of 06-42082951
.........................................................
Te huur: mooie, goed bereik
bare stenen loods met 2
overheaddeuren. ± 100
m2. Zeer geschikt voor
ambulante handel.
Huurprijs € 950,-.
Tel. 06-53175104
.........................................................
Appartment te huur
Woonruimte 55m2
met open keuken,
slaapkamer, badka
mer en woonkamer.
Geheel modern
gemeubileerd en ingericht
(tv,vaatwasser,etc)
met eigen tuin (25m2).
Huurprijs is € 750 p/
mnd incl GWL en TV.
Van 1 okt tot 31 maart 2012
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Uitgesproken!

Interview

Ongrijpbaarheid

Geniet maar
haal zonder maten

Als directeur van OBS de Duinroos loopt zij dagelijks gemoedelijk tussen de kinderen rond, is zij de schakel om

zaken te faciliteren en hakt knopen door waar nodig. Ik
ga op zoek naar de persoon Marga Bol achter deze func-

tie. Zij staat niet graag ‘in the picture’, zal volgend jaar
Sarah zien en is sinds kind al idolaat van de Egyptische
oudheid. Wat maakt die periode zo bijzonder voor haar?
door Mandy Schoorl

In haar kindertijd ging Marga na het zien van een plaatje
van een piramide overstag. Het proces van ontstaan im
poneerde haar. Ze was toen al leergierig en slurpte gretig
informatie op.
Na de Havo op het Coornhert Lyceum doorlopen te hebben,
is zij gestart met een fulltime baan in een schoenenwin
kel met het idee er wel achter te komen wat ze leuk zou
vinden om te gaan doen. Dat heeft even geduurd. Totdat
haar jongens kwamen, heeft zij als baliemedewerker bij een
autodealer gewerkt. Zij vond dat een goede moeder thuis
moest blijven, en zo geschiedde. Maar na 1,5 jaar zag zij daar
acuut vanaf! Zij kwam uiteindelijk op de plek terecht waar
zij altijd heeft willen zijn: in het onderwijswezen. Na het
slagen van de Pabo, werken als onderwijsassistente en na
jarenlang leerkracht te zijn geweest in verschillende klas
sen, dacht ze na over haar pensioen en besloot vorig jaar de
functie van directeur te aanvaarden. In deze functie vindt
zij het belangrijk om de juiste mensen op de juiste plek
te krijgen. Zij haalt de unieke talenten bij haar teamleden
graag naar boven, want geen enkele leider kan het alleen.

Marga Bol

Zij heeft de vader van haar kinderen, niet zonder toeval
Egyptenaar, in Zandvoort leren kennen en tot verbazing
van beiden wist zij meer te vertellen over het oude Egypte
dan hij. De eerste keer dat ze naar Egypte ging, voelde
voor haar als thuiskomen. Het is de grootte, de ruimte,
de onaantastbaarheid die haar fascineert. Ernaar kijken
maakt haar blij, zich vaak afvragend hoe mensen zoiets
wonderlijks hebben kunnen maken. Een verwondering
die zij overigens ook met de zee heeft vanwege zijn on
toereikendheid. De overkant niet kunnen zien, dat maakt
het juist indrukwekkend voor haar. Het is zo groot, dat het
eigenlijk niet te bevatten is.
Haar fascinatie voor oudheden ligt bij het begin: niemand
weet waar het ontstaan begonnen is. Dat mensen zoiets
tot stand hebben kunnen brengen, heeft haar de instelling
gegeven om altijd te denken dat niets onbereikbaar is. Een
filosofie die in haar werk uitermate van pas komt. ‘Het gaat
niet lukken’, komt weinig in haar vocabulaire voor, ze denkt
nooit dat het makkelijk wordt, en mega positief denken,
soms op het bizarre af, is helemaal haar ding. Maar ze weet
ook dat antwoorden niet altijd nodig zijn, onbekendheid
geeft soms leuke spanning genoeg.

Kijk nou eens!

Kromme dingen recht praten, daar zijn we in dit land echt
de beste in. Om je kapot aan te ergeren! Zo stond ik laatst
niets vermoedend in de rij bij de Deka om mijn dagelijkse
recept hoeststaafjes te halen en in dezelfde rij stonden twee
Duitse meisjes. De ene met lege handen en de andere met
twee flesjes bier. Ze leken niet zo oud dus als een getrainde
politiehond werd er direct om legitimatie gevraagd. Het
meisje dat de twee flesjes af wilde rekenen greep in haar
tas, pakte haar ID-bewijs en liet het zien aan de caissière.
Zeventien lentes jong en je zou denken dat het zo gepiept
zou moeten zijn.
Helaas. De dame achter de kassa wilde ineens ook de legitimatie van het andere meisje zien en je raadt het al, die had ze
niet. Ze kregen de flesjes met geen mogelijkheid meer mee.
Dit was het moment dat ik het niet kon laten om me ermee
te bemoeien. Wat een krom gedoe is dit! Ik heb meerdere argumenten aangevoerd, kan ik je vertellen. Hier de resultaten:
- Als die vriendin buiten had staan wachten was er niks aan
de hand geweest en hadden ze kunnen genieten van een
lauw biertje.
- Als ze in haar eentje was geweest had ze vier kratten
mee kunnen krijgen en was die vriendin zeker ladderzat
geworden.
- Als je met je kindje de weekendboodschappen gaat doen
dan krijg je wel je drank gewoon mee.
- Maltbier is volgens deze regel ook drank want het ging om
twee flesjes Amstel Malt.
Waarom? Haar uitleg was dat ze nu kon aannemen dat de
beide meiden één biertje de man op zouden drinken en in
al die andere gevallen niet. Dus door de
aannames van personeel zonder enige
bevoegdheid mag die meid geen bier kopen. Als je het zo bekijkt leven we toch
in een zielig en bekrompen land. En voor
degene die het er niet mee eens is: ook
ik heb recht op mijn aannames.

Tekst en foto Jessica Steur

door Ramona Jonkhout

"Het parkeerbeleid in Zandvoort wordt perfect nageleefd."

Tegeltje
Een groot mens is hij,
die zijn kinderhart
nimmer verliest.
Meng-Tse
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3

zet darmkanker op de kaart

Ga naar
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Wil je weten hoe?
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Voorrang voor
darmkankerpatiënten

Oplossing Breinbreker

+

Oplossing Kakuro
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Bereiding:

Snijd de ui, de knoflook en de venkel in zeer kleine stukjes (houd het groen van de ven
kel apart voor garnering). Smelt de boter in een diepe pan en bak hierin de ui met de
knoflook en de venkel in circa 5 minuten glazig. Voeg de mosterd toe en bak het geheel
nog 1 minuut. Roer 3/4 liter water, de bouillontabletten en de crème fraîche erdoor.
Meng het aardappelzetmeel met een beetje water en roer het door de soep en laat
even doorkoken. Voeg de mosselen toe en breng de soep op smaak met peper en zout.
Strooi er wat venkelgroen over en serveer met ciabatta en eventueel wat knoflookboter.

Kunt u deze leuke hond geven wat hij zoekt? Ga dan snel eens langs om kennis te maken met
Pascoe. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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2 eetlepels
aardappelzetmeel,
20 gekookte
mosselen,
peper en zout.

		

0,5 eetlepel
Dijonmosterd,
2 visbouillontabletten,
1 dl crème fraîche,

8

1 uitje,
1 teentje knoflook,
1 venkelknolletje,
25 gr boter,
3/4 l water

7

Voorgerecht voor 4 personen.

Deze week het laatste recept met mosselen van de reeks

9 8\18

Mosselsoep uit Dijon

Helaas is deze knappe her
dershond Pascoe geen
vreemde voor het asiel, hij is
hier al een keer geweest. Zijn
toenmalige baas ging verhui
zen en kon hem niet meene
men. Nu is hij terug omdat
hij te sterk is voor zijn nieuwe
baas. Pascoe is inderdaad een
krachtige hond die een dito ei
genaar nodig heeft. Hij kent
zijn basiscommando’s wel
maar heeft verder nog wel les
in manieren nodig. Hij is voor
mensen en zelfs voor kinderen
een echte knuffelbeer, hij kan
dan zo lief en aanhankelijk zijn. Maar als het gaat om andere honden of katten dan wordt het
een ander verhaal, daar kan hij zowel binnen als buiten absoluut niet mee omgaan. Pascoe
wil dus heel graag een huis zonder andere dieren en met een sterke en consequente baas
die lekker veel met hem gaat wandelen.

8

Recept

Dier van de Week

17

Kook eens anders

Benodigdheden:

Vrijdag 16 september spe
len naast Eline Gemerts
en Jean Louis van Dam ook
mee: George van Deijl op
bas en Menno Veenendaal
op drums. Het belooft een
sprankelend optreden te
worden, vanaf 21.00 uur in
café Oomstee, Zeestraat 62.
De toegang is gratis.
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De oplossing staat elders op deze pagina

Recept

Jean Louis van Dam is een
allround pianist met veel
ervaring. Hij speelt in di
verse bands, begeleidt een
groot aantal bekende ar
tiesten en deed studiowerk
op inmiddels meer dan 60
cd’s voor diverse arties
ten. Hij werkte 12 jaar als
pianist, componist, arran
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

2008 kwam haar debuut cd
'Marching' uit.
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Zij maakt deel uit van een
zeer muzikaal gezin en
werd al op jonge leeftijd
geïnspireerd door de mu
ziek van onder andere Dinah
Washington, Sarah Vaughan
en Astrud Gilberto. Haar
warme stemgeluid krijgt
veel lovende kritieken. In
1997 won ze met haar band
de Heineken Music Award
waarna zij met tal van pro
minente musici optrad. In
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geluid is magisch, ongewoon en sprankelend.

5

7

2

12 12\30

aan het conservatorium in Nederland. Haar warme stem-
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Suriname geboren zangeres Eline Gemerts studeerde zang
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samen met Eline Gemerts in Oomstee Jazz optreden. De in
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geur en orkestleider van de
Nederlandse cabaretière
Tineke Schouten en werkte
ook mee aan haar cd’s en
tv-shows. Ook begeleidde
hij diverse bekendheden als
Georgie Fame, Woody Shaw,
Rita Reys, Madeline Bell en
Edwin Rutten.
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Vrijdagavond 16 september zal het trio Jean Louis van Dam
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Trio Jean Louis van Dam en
Eline Gemerts in Oomstee
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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KAKURO
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

ONDERTUSSEN IN….

Walk of Fame
aflevering 7

Wim Gertenbach:

de grootste Zandvoortse verzetsheld
Het leven van Wim Gertenbach is materiaal voor een

roman, of een speelfilm in de
categorie ‘Soldaat van Oranje’ en ‘Het meisje met het

rode haar’. Deze op 14 maart

1904 geboren en getogen
Zandvoorter, heeft zijn heldhaftige verzetswerk in de
Tweede Wereldoorlog met
de dood moeten bekopen.

Toen de oorlog uitbrak was de toen 36-jarige Gertenbach
drukker en uitgever van de Zandvoortse Courant. Zijn druk
kerij bevond zich aan de Achterweg; op 23 april 2010 is daar
door burgemeester Niek Meijer een gedenkplaat onthuld. In
zijn Zandvoortse Courant bestreed hij openlijk de NSB, wat
van de nodige moed getuigt. Een gemeenteraadslid voor de
SDAP uit Heemstede, Willem de Tello, kwam mede daarom
in 1941 naar Gertenbach met de vraag of hij Het Parool wilde
drukken. Deze krant was door de Duitsers verboden, maar
werd illegaal nog steeds verspreid. Gertenbach zegde grif
toe en hij wilde er geen geld voor hebben. Zijn medewerker

IJs de Jong zei jaren later in een interview:“Het ging eigenlijk
vanzelf, we deden het tussen ons gewone werk door.”
Hoe gevaarlijk dit was, bleek al op 31 januari 1942, toen er
twee onbekende mannen bij de drukkerij van Gertenbach
voor de deur stonden, die beweerden van Het Parool te
zijn. “Alweer anderen?,” reageerde Gertenbach, “dit wordt
me echt te gevaarlijk zo.” En met die woorden verried hij
zichzelf. Samen met zijn twee medewerkers IJs de Jong en
Piet Paap werd hij opgepakt en ter dood veroordeeld. Ook
Willem de Tello werd gearresteerd. Op 5 februari 1943 reed
een bus met 20 ter dood veroordeelden, waaronder Wim
Gertenbach, en nog 12 andere Parool-verdachten, naar de
gevangenis in Utrecht. Daar kregen zij te horen dat het
vonnis diezelfde dag nog voltrokken zou worden; ze moch
ten alleen nog een afscheidsbrief schrijven. Die van Wim
Gertenbach is bewaard gebleven, een ontroerend epistel
(zie hieronder).
Later die dag werden ze bij vliegveld Soesterberg gefusil
leerd en begraven in een massagraf. Het doodsvonnis van
De Jong en Paap was omgezet in gevangenisstraf. Na de
oorlog keerden zij terug naar Zandvoort en zetten daar
‘Gertenbach’s Drukkerij’ op. In 1948 besloot de gemeente
de nieuwe ULO de Wim Gertenbach-school te noemen. Bij
de opening eerde Koningin Wilhelmina de naamgever pos
tuum met het Verzetskruis, dat aan slechts 94 mensen is
uitgereikt en dat nog altijd in de school hangt. Gertenbach’s
vrouw en kinderen mochten het niet meer meemaken: zij
kwamen op 16 april 1943 om bij het bombardement op de
Amsterdamse buurt in Haarlem. Wim Gertenbach is herbe
graven op de Algemene Begraafplaats van Zandvoort, waar
hij werd herenigd met zijn gezin.

De afscheidsbrief van Wim Gertenbach
Mijn lieve Ria, Wimmie, Liesje, Anne-Mieke en Moeder. Dit is de laatste brief die je van mij zal ontvangen, want om 2
uur vanmiddag zal het doodvonnis over mij voltrokken worden. Wij zijn op ’t ogenblik met 9 makkers in een celkamer
en hebben zojuist Ds. Lüther, Duits predikant bij ons gehad waarmede wij het avondmaal hebben gevierd en die ons
troostvolle woorden toesprak. Rie, ik ben bereid om te sterven, voel mij wel erg verdrietig, maar sterk en rustig, want ik
weet dat al mijn zonden vergeven zijn en dat God mij zal opnemen in Zijn Eeuwigheid. Lieveling, ik had zo graag weer
bij jullie teruggekomen om alles goed te maken wat ik verzaakt heb, maar de Heere heeft anders beslist en daar hebben
wij ons bij neer te leggen. Ik ga rustig heen in het volle vertrouwen dat God voor jullie zal zorgen en dat eens de dag
zal komen dat we elkander weer zullen zien daar waar geen ellende en verdriet is. IJs en Piet hebben denk ik wel gratie
ontvangen dus hoor je te zijner tijd wel nadere bijzonderheden over onze laatste levensdagen. We hebben het goed met
elkaar kunnen vinden en ik heb reuze steun van hen gehad.
Rie, wees sterk en heb vertrouwen en lieve moeder, U ook. Draag bij het gemis van vader dit ook, maar weet dat het Gods
wil is geweest en ontvang in gedachten een flinke omhelzing en sterkte toegewenst. Lieveling, je moet Wimmie, Liesje, en
Anne-Mieke wel echt voor mij knuffelen en veel zoentjes geven, al had ik het graag ook zelf gedaan en hoop dat als ze
wat ouder zijn je tot steun mogen zijn. Nu is het teveel om allen te groeten, maar wil je alle familie, vrienden en kinderen
etc ’t wel uit mijn naam doen, maar wil je wel vader en moeder Sassenheim en de Pijltjes in ’t bijzonder de hartelijke
groeten doen. Ik hoop, vrouwtje, dat ’t gauw vrede mag zijn en je weer gauw in ons “oude huis” mag zijn geïnstalleerd
en de winkel goed mag gaan. De zakelijke dingen laat ik aan jezelf over en zal je wel hulp en bijstand ontvangen om
alles te regelen, zoals brandverzekering, hypotheek e.a. Nu Rie ga ik afscheid nemen, mocht ik iets vergeten hebben dan
kan ik er niets aan doen, hoor. Ontvang duizend zoenen en omhelzingen en ik zal sterven met de laatste gedachten aan
jou, de kinderen en moeder en aan God waarheen ik ga.
Dag Rie, dag peuters, dag moeder, dag Gerrit, dag Clazien, dag vader en moeder, Huib en Cor, dag Keesje en Bram en
Tinie, tot ziens bij de Heere. Daaag!!! Veel liefs en Gods zegen!!! Je Wim.

Nieuws uit onze
zuster-kustplaatsen
Bij de gemeente Sluis ging afgelopen week de vlag uit: er
is ruim zes ton subsidie vanuit Europa toegezegd voor de
ontwikkeling van de bestaande jachthaven in Breskens en
een mogelijk nieuwe jachthaven in Cadzand-Bad. Als voor
waarde wordt gesteld dat er door andere partijen minstens
eenzelfde bedrag moet worden neergeteld. Dat is gelukt: een
investeringsfonds, Jachthaven Breskens, het waterschap en
de gemeente staan garant voor de rest. Knap, in crisistijd.
+++ Door het slechte weer van de afgelopen zomer heeft
openluchtzwembad Dampegheest in Castricum niet zo best
gedraaid. Afgelopen zondag was het bad voor het laatst open
voor de wintersluiting. Om op ludieke wijze dit seizoen vol
hondenweer af te sluiten wordt er op zondag 18 september
een hondenzwemmiddag georganiseerd. Voor twee euro
mag je hond de hele middag in het zwembad rondspar
telen. +++ Als dank
voor al het heldhaf
tige werk dat het
brandweerkorps van
Bergen heeft verricht
bij het blussen van de
vele duinbranden de
afgelopen twee jaar,
hebben inwoners en
ondernemers een bar
becue voor ze georga
niseerd, in de tuin van
de Ruïnekerk. Er was
volop eten en drinken
Dries Roelvink trad op voor de Bergense
en er traden artiesten
brandweer.
op, onder wie Dries
Roelvink. Op 2 mei jongstleden, daags na de laatste grote
duinbrand, werden drie verdachten uit Alkmaar en Schagen
opgepakt. Sindsdien is het rustig. +++ De reddingsmaat
schappij heeft afgelopen week een vrouw uit zee gered voor
de kust van Katwijk. Zij was zelf de zee ingelopen en werd
met zware onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis
gebracht. +++ In Renesse is een 28-jarige Duitser aangehou
den die zonder te betalen de kroeg was uitgerend. Zeeuwse
agenten op mountainbikes konden hem achterhalen; hij
moest zijn rekening alsnog voldoen en kreeg er een prent
voor openbare dronkenschap bovenop. +++ Het CDA in
Noordwijk heeft zich de woede van de inwoners op de hals
gehaald door ineens tegen een gratis parkeerkaart voor alle
inwoners te zijn, terwijl ze vorig jaar nog vóór waren. CDAraadslid Van Egmond is bang dat het te duur gaat worden
in deze tijd van financiële onzekerheid. Ja, wentel het maar
weer op de burgers af. +++ Nadat er op 6 september brand
heeft gewoed op de pier van Scheveningen wil de eigenaar,
het Van der Valk-concern, dat de gemeente Den Haag finan
cieel bijdraagt aan de herstelwerkzaamheden. De brand brak
uit in een feestzaal, maar er vielen geen gewonden. Wel is
het kinderspeelparadijs ‘Schateiland’ door bluswater zwaar
beschadigd. De PvdA heeft al een standpunt ingenomen: de
partij vindt dat Van der Valk zijn eigen boontjes maar moet
doppen. +++
19

Is uw sloot al op orde?
Dit jaar was het van april tot en met juni zeer droog. Vanwege de droogte zijn in deze periode droogtegevoelige
veenkades extra geïnspecteerd, om bij uitdroging op tijd maatregelen te kunnen nemen. Het neerslagtekort
heeft ook gevolgen gehad voor de waterkwaliteit. Door gebrek aan regenwater was er onvoldoende water om
de sloten, vaarten en kanalen door te spoelen. Na de droogte kreeg Rijnland halverwege juli te maken met
veel neerslag. Rijnland heeft er toen voor gezorgd dat het regenwater op tijd is afgevoerd. Wateroverlast is
daarmee zoveel mogelijk voorkomen. Tijdens langdurige droge perioden en hevige regenbuien is het belangrijk
dat de sloten, vaarten en kanalen de functie kunnen bieden waarvoor zij zijn gemaakt, namelijk het aan- en
afvoeren en bergen van water. Overmatige plantengroei kan juist bij dergelijke weersomstandigheden de
aan- en afvoer belemmeren. Het water kan daardoor niet snel het gebied instromen of verlaten.
Om problemen met de aan- en afvoer en berging van water te voorkomen moeten de sloten worden onderhouden, door de overmatige
plantengroei te verwijderen. Een verantwoordelijkheid die ligt bij de (aangrenzende) eigenaren van de sloot. Dus ook mogelijk bij u! Let
op, dit onderhoud is niet vrijblijvend. U bent
verplicht onderhoud te plegen op grond van
de Keur en de legger-oppervlaktewateren van
Rijnland als u een (aangrenzende) eigenaar
van de sloot bent.
Het onderhouden van een sloot bestaat uit:
•
Het verwijderen van overmatige plantengroei (*) uit de sloot;
•
Het verwijderen van plantengroei in en
voor duikers;
•
Het snoeien van houtachtige gewassen
die over de sloot hangen;
•
Het maaien en ophalen van slootkanten;
•
Het verwijderen van materiaal dat niet in
een sloot thuis hoort.
(*) Als de sloot breder is dan drie meter, mag
aan elke zijde van de sloot over 10% van de
breedte van de sloot begroeiing blijven staan.
Rijnland onderhoudt zelf de belangrijkste sloten, vaarten en kanalen. Dit zijn de hoofdwa-

tergangen. Rijnland houdt bij deze werkzaamheden rekening met de Flora- en faunawet.
De eigenaar van de grond langs de hoofdwatergang moet het verwijderde slootvuil op zijn
grond accepteren. Dit is geregeld met de ontvangstplicht uit de Waterwet. Dit betekent dat
u zelf verantwoordelijk bent voor ontvangst en
eventuele afvoer van het slootvuil.

de schouw kunt u vinden op:
www.rijnland.net/schouw
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt
gebruik van servicenormen. Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op
www.rijnland.net.

In het najaar controleert Rijnland of de sloten
voldoende zijn onderhouden. Deze controle
heet ‘de schouw’. Op 3 oktober 2011 start de
najaarsschouw in een negental polders in het
bollengebied, te weten: Beekpolder, Berg- en
Daalpolder, Hogeveensepolder, Mottigerpolder, Noordzijderpolder-Noord en -Zuid, Polder
Het Langeveld, Zilkerpolder en Zwetterpolder.
Op 1 november 2011 start de najaarsschouw
in de rest van het gebied van Rijnland.
Het onderhoud in en aan de sloot moet voor
aanvang van de schouw zijn uitgevoerd. Als
tijdens de schouw blijkt dat een sloot onvoldoende is onderhouden, start Rijnland een
handhavingsprocedure.
Meer informatie over de Keur, de legger-oppervlaktewateren en alle andere zaken rondom

Droge voeten, schoon water

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

Gemeentelijke publicatie week 37 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 36 en
de verdere in week 36 door het college genomen besluiten
zijn in week 37 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die
op 25 mei 2011 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,
vanaf heden tot en met 25 mei 2011 ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis en op de website via raadsnet.

Raadvergadering

aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”. De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks
uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).

Ronde Tafelbijeenkomst

Er is op 20 september geen Ronde Tafelbijeenkomst

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 20 september wordt de papiercontainer opgehaald in de
maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 22 september wordt de container opgehaald in de dinsdag huisvuilwijk.

Schoonmaak GFT-containers
De gemeenteraad vergadert op 20 en 21 september 2011

Informatie (20 september 20.00 uur)

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- Algemene Plaatselijke Verordening 2011
- Nieuwe Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid 2011
- Managementinformatie afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.

Debat (21 september 20.00 uur)

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- Algemene Plaatselijke Verordening 2011
- Nieuwe Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid 2011

Besluitvorming (21 september 21.45 uur)

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- Algemene Plaatselijke Verordening 2011
- Nieuwe Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid 2011
- Lijst ingekomen post
- Verslagen raadsbijeenkomsten 13 juli 2011
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is

Van 19 september t/m 23 september worden de GFT-rolemmers schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het
legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan
totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na
17.30 uur zijn.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Zandvoort:
- Lorentzstraat 10 t/m 40 en Celciusstraat 65 t/m 95, verwijderen van asbesthoudende materialen, ingekomen 05 september,
2011-VV-152.
- Zandvoortselaan 130, aanleg inspringvoorziening damherten,
ingekomen 05 september 2011, 2011-VV-156.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:
- Hogeweg 74a, kappen van een boom, verzonden 06 september 2011, 2011-VV-121.
- Wilhelminaweg 50, kappen van een boom, verzonden 06
september 2011, 2011-VV-139.
- Hogeweg 69 zw en 71 zw, kappen van 3 bomen, verzonden 06
september 2011, 2011-VV-143.
Bentveld:
- Duindoornlaan 5, kappen van een boom, verzonden 06 september 2011, 2011-VV-136

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 09.00 en 11.00 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.

Collecteweek
19 t/m 24 september
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sportpas

zwemmen

Aanmelden voor
JeugdSportPas
Binnenkort start het JeugdSportPas-project weer. Sport-

verenigingen hebben hun cursusaanbod zelf kunnen aan-

melden en inmiddels is ook de inschrijving geopend voor
kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisscholen.
Kinderen kunnen op de
website www.sportservice
heemstedezandvoort.nl in
loggen en hun keuze maken.
Een sportcursus voor iedere
aangeboden sport bestaat
uit vier lessen/trainingen.
Ze kunnen voor slechts € 5
deze 4 lessen/trainingen
bijwonen. Enkele bijzondere
sporten zijn iets duurder.
Verenigingen kunnen zich
op dezelfde website nog aan
melden voor blok 3 en 4.
Blok 1 is al begonnen met
wedstrijdzwemmen, hoc
key en turnen op een echte
‘tumblingbaan’. In blok 2, ge
durende de wintermaanden,
worden echte wintersporten
aangeboden zoals schaatsen,
skiën en snowboarden. Ook
kan er worden ingeschreven
voor hardlopen, ter voorberei

Het sportstimuleringsproject
‘Jeugd Sport Pas’ wordt gefi
nancierd door de gemeente
Zandvoort om kinderen van
de groepen 5 tot en met 8
van het basisonderwijs te
gen een lage prijs kennis te
laten maken met diverse tak
ken van sport. Sportservice
Heemstede-Zandvoort zorgt
voor de uitvoering van het
project en betrekt daarbij,
waar mogelijk, de plaatse
lijke sportverenigingen en
basisscholen. De vakdocen
ten Lichamelijke Opvoeding
geven waar mogelijk een
introductieles van een aan
tal sporten en stimuleren de
kinderen om in te schrijven.

Lessen zwemmend redden
Op donderdagavond 22 september starten de lessen zwem-

mend redden van de Zandvoortse Reddingsbrigade, ZRB,
weer. De jeugdleden leren gedurende het winterseizoen
op een leuke manier de beginselen van het zwemmend
redden: Hoe red ik mijzelf en hoe help ik iemand anders?

De lessen vinden plaats in
het Center Parcs zwem
bad aan de Vondellaan in
Zandvoort. Er wordt ge
22

Opnieuw staat sinds maandag het riante zwembad van Center Parcs weer volop in de belangstelling van de vele Zandvoortse deelnemers aan de Zwem4daagse. Al vrij snel was
de kaartverkoop een doorslaand succes en kon het maximaal toelaatbare aantal zwemmers weer genieten van 250
of 500 meter baantjes zwemmen.

ding op de Circuit Run. In de
blokken 3 en 4, in 2012, wordt
onder andere paardrijden en
schermen aangeboden.

zwemmen

Tijden de lesavonden wordt
onder andere geleerd om
te zwemmen met gewone
kleren aan, worden ver
schillende reddingsgrepen
geoefend, leer je bijvoor
beeld een pop of bordjes
opduiken en verschillende
manieren om iemand in het
water veilig naar de kant te
vervoeren.

Zwem4daagse maximaal in trek

zwommen in twee groepen.
De brevetten 1 t/m 3 van
18.30 tot 19.15, de brevetten
4 t/m 8 van 19.15 tot 20.00
uur. De jongste redders die
nen bij het examen in april
minimaal 6 jaar te zijn.
Kosten voor het gehele sei
zoen 50,- euro voor leden,
63,00 voor nieuwe leden.
Neem voor meer informa
tie contact op met Ron van
Soolingen, 023-5717448 of
opleidingen@zrb.info of kijk
op de website www.zrb.info.

Drukte in het zwembad bij de Zwemvierdaagse

Precies om zes uur was
maandagavond het start
schot voor de eerste zwem
liefhebbers die met veel
enthousiasme aan het uit
gelegde parcours begon
nen. Het was meteen al
erg druk in het water en de
vrijwilligers van de stichting
Zandvoortse4daagse en de
reddingsbrigade hadden de
handen vol om alles veilig in
goede banen te leiden.
Prettig voor de deelnemers
is wel dat van de vijf be
schikbare zwemavonden
eenmaal in de week een

dag kan worden overgesla
gen. Zeker is dat morgen
op de slotavond weer vele
stralende gezichten te zien
zijn bij het uitreiken van de
medailles. De afsluitende
Aqua-Disco voor de deelne
mers aan de Zwem4daagse
zal vrijdagavond zeker weer
een geweldig feest worden.
De fanatieke vierdaagse
deelnemers aan de tria
thlon, dus degenen die zowel
de wandel-, de fiets- als de
zwemvierdaagse met goed
gevolg hebben doorstaan,
ontvangen een extra onder
scheiding als aandenken.

softbal
Ook Onze Gezellen moet eraan geloven
De softbalsters die vorige week kampioen werden, hebben ok de nummer twee van de ranglijst aan de zegekar

gebonden. In Haarlem, bij Onze Gezellen (OG), wonnen de
speelsters van coach Willy Balk met 4-8.
“We hebben een geweldige
wedstrijd gespeeld. Dit was
een veel leukere kampioens
wedstrijd geweest dan tegen
RCH”, zei de gevierde coach na
afloop. Al in de eerste inning
werden drie punten gescoord
op een pitcher die harde bal
len kan gooien. Ondanks dat

OG een behoorlijke slag
ploeg heeft, wisten ze de
ballen van Wilma Valkestijn
niet te raken en scoorden de
Haarlemse dames niet eerder
dan in de derde inning. Twee
innings later was het OG dat
de leiding nam. Zandvoort
maakte een paar foutjes

waardoor de thuisploeg op
een 4-3 voorsprong kwam.
ZSC moest wachten tot de
zesde inning om de klus af
te maken. “Invalster Wendy
Bluijs kwam eerste op het
honk. Vervolgens kwam Laura
Koning op het honk en daarna
Nieki Valkestijn door velders
keus maar ging Wendy helaas
uit. Op dat moment hadden
we nog twee speelsters op
de honken. Vervolgens was
Martina Balk aan slag en die
slaat een hele nuttige home

run. Daarna komt Marcella
Balk op het honk en slaat
Denise Kerkman ook een
homerun dus weer 2 punten
en toen stonden we ineens
met 4-8 voor. Dit vonden de
fanatieke dames van OG he
lemaal niet zo leuk. De laatste
inning hielden onze dames
het goed dicht. De eerste 3
slagvrouwen gingen gelijk uit
door een paar mooie vangbal
len van onze dames en was
de winst binnen”, sluit Willy
Balk af.

paardensport
Open Stal de Naaldenhof in Bentveld

Op 18 september opent Stal de Naaldenhof haar deuren en
stal, met een spetterend Open Stal. Ervaar de gastvrije sfeer,
bezoek de authentieke stallen en merk hoe fijn het is om ontspannen bezig te zijn met paarden in een prachtige omgeving.

Open stal bij De Naaldenhof

Tijdens de Open Stal krijgen de
bezoekers een kijkje achter de
schermen en kan er van nabij

kennis gemaakt worden met
de paarden. Wie ook eens
wil ervaren hoe het voelt om

op een paardenrug te zitten,
wordt uitgenodigd om, uiter
aard onder deskundige bege
leiding, op het paard te gaan
zitten. Verder zijn er allerlei
demonstraties en kunnen be
langstellenden zien met hoe
veel plezier de ruiters met hun
paarden aan het werk zijn.
Maar er is meer. Zo is er een
Polo-demonstratie, waarbij
een chukka (wedstrijd) wordt
gespeeld; een Dressuurclinic
van het instructieteam; een
Carrousel waarbij ruiters op
muziek een dressuurproef
rijden; uitleg over het ruiter

bewijs; Paardenfluisteren; een
Springdemonstratie en nog
veel meer. Het draait allemaal
om het paard. Er worden gra
tis kennismakingslessen ge
geven voor mensen met en
zonder rij-ervaring en het is
het mogelijk een ritje te ma
ken op een van de lieve pony’s.
Kortom voor elk wat wils.
Maak er een heerlijke middag
van en neem uw kinderen mee.
Stal de Naaldenh og, Zuid
laan 51 in Bentveld, tel.0235243959. Zie ook de website
www.staldenaaldenhof.nl. De
Open Dag is vanaf 12.00 uur
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voetbal

hockey

SV Zandvoort toont twee gezichten
Ging het in de eerste helft helemaal crescendo voor het eerste elftal van SV Zandvoort, in
de afsluitende helft was de formatie van interim coach Sander Hittinger nog niet in staat

om een deuk in een pakje boter te schoppen. De eerste thuiswedstrijd, tegen Aalsmeer,
ging dan ook met 1-3 kansloos verloren.

Keeper Boy de Vet kan groter gevaar voorkomen

Wat de spelers van Zand
voort, met een zo goed als
hetzelfde elftal als dat van
vorige week dat met 2-5 bij
TOB won, bezielde zal waar
schijnlijk in nevelen gehuld
blijven. De eerste helft was
dik voor onze plaatsgenoten
die de druk op het Aalsmeerse
doel behoorlijk opvoerden. Dat
er niet eerder dan in de 40e
minuut gescoord werd was

onbegrijpelijk. Het grootste
deel van het spel speelde zich
af op de helft van Aalsmeer.
Toch duurde het nog tot vlak
voor het rustsignaal voordat
Zandvoort op voorsprong kon
komen. Nigel Berg kreeg, in
wat een opvlieging leek, de
bal voor het doel waarna Max
Aardewerk op vrij simpele ma
nier de Aalsmeerse goalie het
nakijken kon geven.

Na rust een totaal ander beeld
van de strijd. Vanaf het be
ginsignaal was het eigenlijk
alleen Aalsmeer dat het spel
dicteerde. Zandvoort kwam
er bijna niet meer aan te pas.
De druk op het Zandvoortse
doel werd dermate groot dat
verdedigers aan de noodrem
moesten trekken om de ‘nul’
te houden, met als resultaat
regelmatig vrije trappen aan

de rand van het 16-meterge
bied. In eerste instantie waren
dat allemaal prooien voor kee
per Boy de Vet, maar ook hij
moest uiteindelijk capituleren
voor de druk. Aalsmeer kwam
gelijk, ging erover heen en
eindigde uiteindelijk als win
naar met 1-3. Zandvoort had
zich van zijn slechtste kant
laten zien.
Komende zaterdag spelen de
mannen van Pieter Keur, die
dan weer aanwezig mag zijn
na een schorsing van drie wed
strijden, opnieuw thuis. Hellas
Sport, dat afgelopen zaterdag
met 2-7 thuis een pak slaag
kreeg van Monnickendam,
komt dan naar Zandvoort. Die
wedstrijd begint om 14.30 uur.
Overige uitslagen uit de 2e
klasse A: ZOB – BOL: 4-1; AMVJ
– Amstelveen: 1-1; Overbos –
Castricum: 0-4 en Opperdoes
– WV-HEDW: 2-1. De wedstrijd
tussen AFC en TOB werd afge
last wegens het overlijden van
een bestuurslid van TOB.

handbal

Eerste thuisverlies voor handbalsters

Afgelopen zondag zat een gewonnen wedstrijd er voor de
handbaldames van ZSC niet echt in. Al vanaf het begin waren de gasten van Zaanstreek in het voordeel, mede omdat

Zandvoort-coach Sven Heller niet over 5 basisspeelsters
kon beschikken.

Goed verdedigend werk van Samantha Mans en Lucia v.d. Drift

Asia El Bakkali, Charissa
Koning en keepster Angela
Schilpzand moesten vanwege
blessures aan de kant blijven
en Martina Balk en Laura
Koning waren het kampioen
schap van hun softbalteam

elders aan het vieren. Mireille
Martina verving Schilpzand
en twee nieuwe speelsters
waren de vervangers. Eén van
die speelsters is Samantha
Mans die een behoorlijk
handbalniveau in huis heeft.

Zij heeft dan ook hoog ge
speeld en is voor ZSC een
waardevolle speelster, waar
nog veel plezier aan beleefd
kan worden. Waarschijnlijk
wordt het ‘handbalboek’ voor
Charissa Koning voorgoed ge
sloten wegens een ernstige
knieblessure, opgelopen tij
dens het familie-softbaltoer
nooi van twee weken geleden.
Vanaf het begin was duide
lijk dat Zaanstreek niet naar
Zandvoort was gekomen
om zich de spreekwoorde
lijke kaas van het brood te
laten eten. Met snelle aan
vallen was de score binnen
de kortste keren al 0-4 voor
dat Zandvoort pas aan doel
punten kon gaan denken. De
Zaanse dames overdonder
den de Zandvoortse verde
diging met geweld en hun
doelvrouw was een sta-in-de-

weg voor de, in eerste instan
tie, sporadische Zandvoortse
scoringspogingen. Toch was
het knap van Zandvoort dat er
bij rust een stand van ‘slechts’
5-11 op het scorebord stond.
Ook de tweede helft tim
merde Zandvoort behoorlijk
aan de weg. De strijd werd
wat meer gelijk opgaand en
Zandvoort kwam zowaar iets
meer terug in de wedstrijd.
Toch konden de dames van
Heller niet voorkomen dat
Zaanstreek met de winst naar
huis ging, maar een 9-14 eind
stand was gezien het niveau
verschil alleszins acceptabel.
Scores ZSC: Romena Daniëls
4, Lucia v.d. Drift 3 en nieuw
komer Samantha Mans 2
doelpunten. Komende zon
dag speelt ZSC om 11.00 uur
thuis tegen de reserves van
Vido.

Eerste winst hockeydames
Het damesteam van ZHC heeft afgelopen zondag laten zien
dat ze dit seizoen vol voor de winst gaan. In de eerste wed-

strijd van het nieuwe seizoen troffen de Zandvoortse dames

een uitermate zwak 27e (!) elftal van HIC uit Amstelveen.

Die werden dan ook regelrecht naar de slachtbank gevoerd.
Na twee keer 35 minuten stopte de teller pas bij 11-1.

Opnieuw een aanval van ZHC

Toch was met name de eer
ste helft van Zandvoort niet
erg sterk. Kans na kans werd
gemist en pas in de 10e mi
nuut werd dan eindelijk de
eerste treffer van Judith van
Delft aangetekend. Hierna
werd de druk op het doel van
HIC opgevoerd en konden
Roos Rückert (uit een straf
corner) en Amber Deinum
de ruststand op het score
bord zetten.

ook in dit soort wedstrijden
de verdediging niet verwaar
loosd mag worden, had de
Zandvoortse doelvrouw met
gemak de ‘nul’ kunnen hou
den. “Deze wedstrijd was niet
meer en niet minder dan een
aardig opwarmertje, goed
voor het doelsaldo dat aan
het eind van een competitie
wel eens belangrijk zou kun
nen zijn”, aldus coach Cees
van Deursen na afloop.

Na rust was het eigenlijk al
leen maar eenrichtingverkeer
richting het doel van het stu
dententeam uit Amstelveen,
dat ook nog eens met slechts
10 dames aan kon treden en
dus ook niet kon wisselen. De
doelpunten vielen als rijpe
appelen van de boom en als
tijdens deze stormloop niet
even vergeten was dat er

Scores ZHC: Julia Buchel 4
(waarvan één strafbal); Amber
Deinum en Roos Rückert ieder
2 en Sharon Kreuger en Judith
en Eva van Delft ieder 1 doel
punt. Komende zondag spe
len de Zandvoortse dames uit
tegen een tegenstander van
formaat, het Zaanse Kraaien,
en zal er uit een ander vaatje
getapt moeten worden.

adverteerders

Administratiekantoor
K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circuit Park Zandvoort
Club Nautique
Dansschool Rob Dolderman
De Salon
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën

EigenWijs Makelaars
Hoogheemraadschap
van Rijnland
Ineke Smit Uitvaartverzorging
La Bonbonnière
La Fontanella
Manege Rückert
Motorrijschool Goede
Onel Window Dressings
Orangerie Beauty Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt
Riche aan Zee
Tea-Licious
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Zeemeermin, viskar
Zonnestudio Zandvoort
23

Zandvoortse

7e jaargang • week 38

22 september 2011
Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

Courant

Actueel

5

Actueel

7

Rondje Dorp
vol creatieve
opdrachten

Cultureel
weekend
Komend weekend staat
bol van de culturele evenementen. Zaterdagmiddag
vindt op het Kerkplein het
Dorpsomroepers concours
plaats, in de avond toont
De Babbelwagen op hetzelfde plein een diapresentatie over Zandvoortse
Hoogvliegers en zondag
staat het Shantykoren festival op het programma.

Zie onze advertentie op de achterpagina

Garnaal

11

Laurel&Hardy
meest creatieve
ondernemer 11/12
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Eerste voorronde
garnalenpellen
afgewerkt

Sport

Dik verdiende
overwinning
voor voetballers

Carnaval in de Protestantse kerk

65-jarig huwelijksfeest

De vijfde Korendag, afgelopen zondag in de Protestantse kerk, was een waar feest.

Afgelopen maandag was het precies 65 jaar geleden

waaronder I Cantatori Allegri eveneens uit onze woonplaats, de gelegenheid om zich

in Amsterdam in het huwelijk traden. Het komt niet zo

zowel in zang als kleding goed vertolkt.

en daarom ging burgemeester Niek Meijer, samen met

Behalve het organiserende koor The Beach Pop Singers kregen nog 23 andere koren,

dat Henk Lotten en Coos Lotten–Kruisheer (beide 85)

aan het publiek te presenteren. Het thema van dit jaar, carnaval, werd door alle koren

vaak voor dat echtparen een 65-jarig huwelijk vieren
zijn echtgenote, bij het briljanten bruidspaar op visite.

Zie verder op pagina 9
Het bruidspaar met het burgemeestersechtpaar

GRATIS zachte
contactlenzen laten
aanpassen en
GRATIS een maand
uitproberen
inclusief vloeistof???
Dat kan alleen bij
SEA OPTIEK!!!!

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

De Mannetjes
Carnaval in
september

Het organiserende Zandvoortse koor The Beach Pop Singers tijdens de finale

‘Koningin Beatrix’ en burgemeester Niek Meijer hadden
de eer dit lustrumconcert
officieel te openen. Na het
doorknippen van een lint
kwam een schitterende taart
tevoorschijn, die met de op
dat moment aanwezige toehoorders werd gedeeld.
Een ding hadden alle koren
gemeen: over het algemeen
hadden de gezongen nummers allemaal een link met
carnaval. Nederlandstalig,
Braziliaans, Cariben, alle

soorten talen en landen passeerden de revue en werden
enthousiast onthaald, soms
zelfs met een polonaise die
steevast door de leden van
The Beach Pop Singers werd
ingezet.
Behalve veel carnavalsnummers werden ook klassieke
stukken met verve gebracht.
Het thema carnaval bracht
wel veel kleur in de kerk naar
voren mede door een viertal
levensgrote schilderijen van
‘onze’ Zandvoortse kunste-

nares Hilly Jansen, die prominent naast het podium schitterden. De finale, die perfect
op de aangegeven tijd begon
(en dat mag gerust eens
een keer gezegd worden!)
was het toppunt van het
feest. Het Zaanse koor Vocal
Invention verzorgde die finale samen met The Beach Pop
Singers en bracht nummers
die door alle aanwezigen uit
volle borst werden meegezongen. Opnieuw een topevenement dat opgaat voor
het tweede lustrum!

vredenheid, en nog geheel
zelfstandig, in Zandvoort,
mede omdat de jongste
zuster van de bruid eveneens
hier woont. Vorige week zaterdag werd het echtpaar
in de schijnwerpers gezet
op een zeer gezellig feest
met de familie. Namens de
Zandvoortse Courant van
harte gefeliciteerd.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
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Kom op zonda
25.09 naar onze rs
mo-ca
winkel voor De len
van Bleekemo
Raceplanet!

25

SEPTEMBER

DAGAANBIEDING

Van 12.00 tot
V
17.00 uur

Voor XboX of PS3
Nieuwe release!

‘Het viel inderdaad
wel erg vroeg dit jaar’

Het echtpaar heeft drie gehuwde dochters die alle drie
in het buitenland wonen: een
in de V.S, een in Zimbabwe en
een in Engeland. Zelf heeft
het bruidspaar ook heel lang
in het buitenland gewoond:
10 jaar in Indonesië en maar
liefst 40 jaar in Rhodesië/
Zimbabwe. Nu wonen zij
alweer 11 jaar tot grote te-

MEDIA MARKT PRIJS

Kom zaterdag 24 september naar het
Stads- en Dorpsomroepersconcours
op het Kerkplein, aanvang 13.30 uur
Gemeente Zandvoort

CRUQUIUS
CRUQUI
IUS • 2142 EV • Cruquiusplein 10 • Tel.
T 023 - 543 88 00 • www
www.mediamarkt.nl
mediama

Formule 1
1- 2011
*Aanbiedingen max. 1 per klant • Geen verkoop aan handelaren • Zetfouten en prijswijzigingen
jzigingen voorbehouden
kt • Prijzen excl. verwijderingsbijdrage
• Aanbieding is alleen geldig op zondag 25 september 2011! • Zolang de voorraad strekt

www.mediamarkt.nl
www.med

op de mediamail!
Abonneer u nu o

1

dankbetuiging
Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw
belangstelling en medeleven in de voor ons zo
moeilijke dagen tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn man, onze lieve vader en Pépé

Bernard Limat
Het heeft ons bijzonder getroost dat u zich
zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam,
familie Limat						
			
Zandvoort, september 2011

burgerlijke stand

10 september - 16 september 2011
Ondertrouwd:

Goedhard, Raymond Marcel en: Paap, Marijke.

Hartelijk dank voor:

het gebaar, de hand,
de kus,
het woord, het telefoontje,
de brief, de mail,
de lach en de traan
omtrent mijn afscheid, na 28 jaar
werkzaam te zijn geweest als fysiotherapeut
in mijn eigen praktijk te Zandvoort.
Het doet mij zeer goed dat er zoveel
mensen meeleven, meedenken en meevoelen.

Nogmaals dank.

Elco Zwart
( elcozwart@gmail.com )

Gehuwd:

van Buuringen, Roy en: van den Bijlaard, Dorinda Yomera
Zaila Esmeralda.
Nieuwhof, Ramón en: Simonis, Stephanie Maria.
Duisterhof, Eduardus Johannes Maria en: Dolhain, Françoise
Lisette.
Lijnzaat, Rudolf en : van der Meulen, Sandra.

Overleden:

Mudde geb. de Munck, Inge Saskia, oud 51 jaar.
Haarsma, Johan, oud 94 jaar.
Wimmers geb. Bosman, Sophia Maria Christina, oud 82 jaar.
Graauwelman, Robert Cornelis, oud 59 jaar.
Reuse geb. Tiemersma, Antje, oud 87 jaar.
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kerkdiensten PRE-KLASSIEK BALLET V.A. 4 JR

www.studio118.nl

e

r

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. T.C. Wielsma uit Uithoorn
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Heer B. Blans

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
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Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Geniet er van
zolang het nog kan.
2 oktober is dit jaar
onze laatste dag.

Tot die tijd bent u van harte
welkom om te genieten van
ontbijt, lunch of diner.
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
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september

Politieke discussies in de groepen 8
Ook dit jaar hebben Zandvoortse politici, in het kader van

Prinsjesdag, afgelopen dinsdag in de groepen 8 van de

24 Music goes back to the livingroom - Akoestisch
concert met ‘Gouwe Ouwe’ van de Ruud Jansen Band.
De Krocht, aanvang 20.30 uur

24 Burendag - o.a. bij Pluspunt en de Jeu de Boulesvereniging
24 Juttersmu-ZEE-um - Uitleg over gevonden botten

Zandvoortse basisscholen het koffertje ‘De Derde Kamer’
gebracht. Het koffertje bevat lesmateriaal om de leerlingen een beetje wegwijs te maken in de vaderlandse poli-

tiek. Daarnaast is het de bedoeling dat er aan de hand van
het lesmateriaal gediscussieerd gaat worden.

(sommigen stammen uit de IJstijd!), 13.00-15.00 uur

24 Stads- en Dorpsomroepersconcours - Kerkplein,
aanvang 13.30 uur

24 Avondvoorstelling Babbelwagen - Kerkplein,
aanvang 20.30 uur

25 Shanty en Zeeliederenfestival - Centrum+strand,
aanvang 11.30 uur

Ontbijt

Sushi

Diner

Hollands ontbijt vanaf 9.30 uur
Sushi/lunch vanaf 12.00 uur
Diner tot 22.00 uur
Kerkstraat 5 (naast Giraudi) • Tel. 5735850
Dinsdags gesloten

politieberichten

Klappen zonder aanleiding

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn omstreeks 02.30 uur
een 20-jarige Utrechtse en een 21-jarige Groninger zonder
enige aanleiding mishandeld door twee knapen. De vrouw
had pijn aan haar been en de man had letsel aan zijn neus.
De politie is op zoek naar de twee vechtersbazen. Getuigen
kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844..

Vechtpartij

In dezelfde nacht en op hetzelfde tijdstip ontstond er
een vechtpartij met meerdere personen op de Herman
Heijermansweg. Agenten hebben een 26-jarige
Zandvoorter aangehouden. De man zou onder invloed van
verdovende middelen een 18-jarige Heemsteedse om onbekende reden in haar gezicht geslagen hebben en hij had
de scooter van een 23-jarige Zandvoorter vernield. De verdachte is aangehouden voor mishandeling en vernieling.

Vernielzuchtige dronkaard

Zaterdagavond laat is een 22-jarige Zandvoorter aangehouden wegens vernieling en openbare dronkenschap. De man
had, onder invloed van alcohol, eerst een terrasstoel van
een horecagelegenheid in de Haltestraat omver getrapt.
Even later vernielde hij een ruit van een andere horecagelegenheid in dezelfde straat. Tijdens een achtervolging die
door personeelsleden was ingezet, kwam de man ten val en
raakte gewond aan zijn neus en been. Na behandeling van
de verwondingen is de verdachte ingesloten voor verhoor.

in de raadszaal met de echte
voorzitter van de raad, burgemeester Niek Meijer, aan het
hoofd. Daar zal ook aan de
vertegenwoordigende leerlingen gevraagd worden of ze
deel willen uitmaken van de
Zandvoortse Jeugdraad. Die
Jeugdraad adviseert zowel
de ‘echte’ raad als het college
van B&W (Burgemeester en
Wethouders) over zaken die
met name de Zandvoortse
jeugd belangrijk vindt.

column

Volgens mij…
… is de zomer voorgoed voorbij. Prima, ik ben hem spuugzat. Het was één doffe ellende.
Mijn zomerkleren heb ik bijna
niet gedragen dus die berg
ik op. Ik heb zelfs niet in zee
gezwommen. Mij te koud! Ik
kom tot de ontdekking dat
mijn zonnige bui met het vele
regenwater is mee gespoeld.
Zomer 2011 wil ik snel vergeten. Welkom herfst.

Aan de gezellige evenementen
in het dorp ligt het niet dat
mijn humeur tot het nulpunt
daalde. Die waren er genoeg,
zoals de geweldige Korendag in
de kerk. Maar het pretpakket is
Ruud Sandbergen (D66) overhandigt het koffertje aan een
nog niet op. Aanstaand weekdelegatie van groep 8 in de ONS
end is het Dorpsomroepers
De kinderen leren dan om jaar zullen de beste ‘debaters’
concours en het wordt genienaar elkaar te luisteren en om uit de groepen 8 en de brugten met het Shantykoren en
met argumenten te komen klas van het Wim Gertenbach
Zeeliederenfestival. Er is in het
om hun eigen standpunten College in een ‘wedstrijd’ tedorp genoeg te beleven. Is het
naar voren te brengen en ge- gen elkaar uitkomen. Dat
niet op cultureel gebied dan
honoreerd te krijgen. Ook dit gebeurt normaal gesproken
zal het straks op politiek vlak
veel geknetter geven. Niet alleen staat de ladderwagen ter
discussie, ook de watertoren
Raadsvergadering Informatie, d.d. 20 september zal veel gesprekstof geven. De
vlaggenmast heeft het ondertussen begeven dus de vraag
‘wel of geen vlag’ is daarmee
(heel slim) opgelost. Ook het
Aan het begin van de gemeenteraad-informatievergadering maakte burgemeester Niek
parkeren houdt de gemoedeMeijer bekend dat de door de Hoge Raad afgedwongen gratis ID-kaart de gemeente ren bezig en de open plekken
Zandvoort vooralsnog een hoop geld gaat kosten. De Zandvoortse eerste burger noemde in het LDC terrein zijn nog lang
niet opgevuld. Dat doet mijn
in eerste instantie een bedrag van minimaal € 11.500.
tandarts sneller en beter.
Het grootste deel van de in- maar niet over het hele Bouberg Wilson (OPZ) vroeg
formatievergadering bleek hondenbeleid. Zij ziet graag zich af hoe de strandpach- En laten we maar zwijgen
bestemd voor een aantal dat de ‘losloopgebieden’, die ters dit soort overlast kun- over de feestverlichting die
zaken rondom het aan- in de APV zijn opgenomen, nen voorkomen. Volgens de ondernemers willen gaan
passen van de Algemene daarin ook met een kaart Peter Keller, bewoner van aanschaffen. Daar mag de
Plaatselijke Verordening, worden aangegeven.
de boulevard Paulus Loot, is gemeente € 50.000 voor opkortweg APV. Via een aandat te laat en zou daardoor hoesten. Zitten wij daar op
tal inspreekavonden had de Eerder op de avond had de balans doorslaan. Tevens te wachten? Van mij mogen
gemeente een paar artike- Robin Molenaar, eigenaar wenst hij niet meer dan de versierde vlaggenstoklen aangepast naar de wens van Beachclub Tien, een het maximaal aantal vast- ken weer in de houders, die
van Zandvoorters. Vooral de lans gebroken voor een la- gesteld ‘lawaaidagen’, en voldoen prima. Zoveel koopartikelen van de APV aan- tere sluitingstijd voor de dat zijn er drie per jaar. Ook avonden zijn er niet en voor
gaande het hondenbeleid, reguliere strandpaviljoens. Hanneke Mel, voorzitter de nachtelijke feestgangers
met name op het strand, Volgens hem gaan gasten van de strandpachtersver- is een lampje meer of minder
deden toen veel stof op- na bijvoorbeeld een brui- eniging, zou graag de slui- onbelangrijk. Dat bedrag had
waaien. Ondertussen zijn loft of personeelsfeest na tingstijden van de reguliere de gemeente beter kunnen
een stel zaken aangepast het middernachtelijke uur strandpaviljoens naar 01.00 besteden voor het wegbezuimaar toch nog niet ge- gespreid weg tot een uur of uur zien gaan. “Het gaat mij nigde schoolzwemmen. Maar
heel naar de zin van de 01.00 uur. Hij pleitte ervoor te ver om de sluitingstijden laat ik niet te somber
Zandvoortse hondenbezit- om de sluitingstijd te ver- van de dorpshoreca (03.00 zijn. Ergens zal er vast
ters. Scylla Jansen, die na- schuiven naar 01.00 zodat uur) te volgen maar 01.00 wel een lichtje schijnen
mens een groep honden- niet in één keer alle gasten, uur zou mooi zijn”, zei ze. in de donkere dagen
bezitters insprak, gaf de met het bijbehorende la- Het woord is nu aan de ge- voor Kerst. En die is er
gemeente complimenten waai, op straat staan. Bruno meenteraad.
eerder dan u denkt!
In elke groep 8 was er een
vertegenwoordiger uit de
Zandvoortse politiek die het
koffertje aanbood. De diverse
politici legden, in simpele bewoordingen, ook uit hoe het
ongeveer zit binnen de politiek in Nederland. Daarbij
ging het over de Tweede
Kamer, de Provinciale Staten
en de gemeenteraad en hun
bevoegdheden. Ook de rol van
de burgers werd besproken.

Politiek verslag

Gratis ID-kaart gaat gemeente geld kosten

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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Het kan nog steeds
iedere woensdag:
een visje eten bij XL

Restaurant week 2011
BY CHRIS KUIN

‘Vischloopers menue’

Naast onze à la carte kaart:

driegangen menu voor € 29,50
(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

Met trots kunnen wij melden dat restaurant
Bliss uitgekozen is om mee te doen aan
de succesvolle Diningcity Restaurant Week.

Tijdens de Restaurantweek
(26 september t/m 2 oktober)
kunt u bij ons genieten van een heerlijk
3-gangen diner voor maar € 27,50.
Meer informatie en reservering:
tel. 023-7516470 of kijk op www.restaurantweek.nl

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen!
Restaurant Bliss
Raadhuisplein 1A  www.restaurantbliss.nl

Runderlende
met mosterddille dressing
of
Zalmtartaar
iii
Kalfs rib-eye met pepersaus
of
Kabeljauwfilet gegratineerd
met mozzarella en rode pesto
iii
Dame Blanche
Dinsdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Ruud Zander Schoonmaakbedrijf B.V.
zoekt schoonmaakmedewerker M/V
voor project in Zandvoort
maandag t/m vrijdag
werktijden tussen 6.00- en 10.30 uur
goede kennis van Nederlandse taal in woord en geschrift
vul snel het sollicitatieformulier in op

WWW.RUUDZANDER.NL

Vis, friet en sla € 6,95
De hele winter door

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

17-09-09
Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook deDoseniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,--

		

Bel: 5712102

Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

Di 22-09-09

Scholﬁlet met gebakken aardappelen en wortelen

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

Vloer storten voor
parkeergarage LDC 2

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

Sinds juni van dit jaar is bouwbedrijf Pellikaan volop bezig
met de realisatie van het tweede deel van de parkeergaraBrasserie restaurant Harocamo
ge LDC. De grond is
afgegraven, de eerste funderingen zijn
Kerkstraat 14 | 023-5712102
gestort en de komende
periode is de vloer van de garage
aan de beurt.
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.

Tel: 023-5345226

(ma t/m vrij. tussen 8.30- en 16.30 uur bellen)

WINTERBANDEN
Tuincentrum

Bloeiende violen:
Bosviolen en
grootbloemige violen
Najaarsbeplanting

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto
winterklaar te maken. Winterbanden zorgen
bij een temperatuur onder de 7 graden voor
een betere prestatie.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen
Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Bemesting
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93
4

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Bouwrijp voor het storten van de garagevloer

Het aanbrengen van de garagevloer dient in zo min mogelijk fasen plaats te vinden.
Voor dit deel van de garage
zijn vier ‘stortdagen’ gepland.
Over het algemeen zullen de
werkzaamheden weinig geluidsoverlast veroorzaken,
maar desondanks wel hoorbaar zijn in de omgeving van
de bouwput. De aannemer
heeft een ontheffing aangevraagd en gekregen voor verruiming van de werktijden op
de stortdagen, namelijk vanaf
06.30 uur, voor het opstellen
van het materieel, tot 23.00
uur dan wel zoveel eerder als

mogelijk is.
Het uitvoeren van de stortwerkzaamheden is sterk
afhankelijk van de algehele
voortgang en de weersomstandigheden en daardoor
op dit moment niet tot op de
dag nauwkeurig aan te geven.
Vooralsnog is de planning als
volgt: stort 1 op 29 september;
stort 2 tussen 7 en 14 oktober;
stort 3 tussen 20 en 28 oktober en stort 4 tussen 4 en 11
november. Direct omwonenden worden door de aannemer per brief geïnformeerd
over de exacte stortdagen.
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Vindingrijke opdrachten bij Rondje Dorp
De deelnemers van het beroemde Rondje Dorp moesten
zich kleden tegen de regen. Met name de start was zeer
nat maar later kwam dan toch de zon door. Toen was het

echter al te laat om van een gezellig centrum te spreken,
zoals de vorige editie. Toch was de lol er niet minder om.

Zandsculpturen bouwen bij het Wapen van Zandvoort

Wat wel opviel was dat er
minder ploegen waren, 14 van
de 15 deelnemende etablissementen had een team, 3 minder dan vorig jaar, maar dat

er wel weer ontzettend creatieve en vindingrijke opdrachten vervuld moesten worden.
Ook het aantal deelnemers
per team was zeer divers: al-

Wat dacht u van een pingpongballetje proberen in het
centrum van een bord met ribbels te krijgen, limbodansen,
bananen vangen, raden hoe
zwaar een emmer met kleingeld weegt, een op afstand
bestuurde raceauto in een net
passend gaatje parkeren, met
de voeten vastgebonden rond
een biljart huppen, het aloude
spijkerpoepen en last but zeker not least een zandsculptuur maken aan de hand van
een foto? En hoe verder de dag
vorderde, hoe moeilijker de
simpelste opdrachten werden.
Voor de deelnemende ondernemers een geslaagd evenement en voor de deelnemers
een dag om niet te vergeten.
Het was alom lachen, gieren
en brullen!

Ook in Zandvoort run op gratis ID-kaart
Ook in Zandvoort is een run ontstaan op de ID-kaart nu die

gratis door gemeenten moet worden verstrekt. Dit is conform de uitspraak van de Hoge Raad die zegt dat personen
van 14 jaar en ouder niet langer hoeven te betalen voor de
identiteitskaart.

Er stonden de afgelopen
week lange rijen voor het
loket van de Centrale Balie
in het raadhuis van mensen die een ID-kaart wilden
aanvragen. Ook waren er
burgers die de afgelopen
maand nog betaald hadden
voor een dergelijke identi-

teitskaart en nu hun geld
terug kwamen halen. Door
de enorme vraag zijn er te
weinig ID-kaarten in voorraad, waardoor de levering
stagneert. Dat komt mede
omdat er begin oktober
aanstaande een nieuw model identiteitskaart wordt

ZANDVOORT SCHOON!?
nader onderzocht

Met oog en oor
de badplaats door

les tussen 2 (!) tot en met 25!

ingevoerd. Daarom worden
nu alleen nog aanvragen
voor een identiteitskaart
afgehandeld met een hoge
prioriteit, bijvoorbeeld voor
mensen die op dit moment
geen geldige ID-kaart of
paspoort hebben of van wie
de geldigheid binnen twee
maanden verloopt. Alle andere aanvragers moeten
geduld hebben en enkele
weken wachten op de gratis
ID-kaart, waarvoor overigens
nog wel vingerafdrukken
moeten worden afgegeven.

Gemeente Zandvoort

Een van de uitgangspunten bij het beheer van de openbare ruimte
is dat alles schoon, heel, recht, onbeschadigd en bruikbaar moet
zijn. Wanneer zaken als verkeersborden, zitbanken, afvalbakken,
straattegels, boomgaten, hekjes, lichtmasten, containers, openbaar groen etcetera, niet
aan dit criterium voldoen, ontstaat al snel een negatief beeld. Natuurlijk is er altijd wel
iets loos op dit gebied.
Om zo veel als mogelijk snel te kunnen handelen hebben binnen de afdeling Reiniging
& Groen van de gemeente enkele medewerkers de taak op zich genomen om maandelijks een intensieve inspectieronde te houden in alle wijken, speciaal gericht op
bovengenoemde aspecten. Op deze manier kan de gemeente nog sneller reageren op
onregelmatigheden in de buitenruimte. Los van deze actie worden inwoners blijvend
opgeroepen om afwijkingen te melden via de gemeentelijke meldlijn, tel. 5740200.
Op deze manier houden we samen ZANDVOORT SCHOON!?

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Het goede voorbeeld
45752282 of Willemijn
Riedijk: 06-41780555.

Onderhoud
Kostverlorenpark

Als medewerker Hand
having moet je zeker het
goede voorbeeld geven.
En niet zoals de foto aangeeft: ten eerste tegen de
rijrichting in rijden en dan
ook nog eens je auto op het
trottoir parkeren, ondanks
dat er genoeg parkeerruimte op de rijweg aanwezig
is. Voor deze dubbele overtreding is voor een ander
een bekeuring snel uitgeschreven… door de afdeling
Handhaving!

Zandvoorts oorlogsverleden

Twee masterstudentes geschiedenis van de Universi
teit van Amsterdam doen
onderzoek naar het oorlogsverleden van Zandvoort. De
badplaats stond in de jaren
dertig en veertig van de vorige eeuw bekend als ‘NSBdorp’. Tot op de dag van vandaag is er echter nog geen
objectief onderzoek gedaan
naar deze geschiedenis. De
twee studentes willen hier
graag verandering in brengen. Op grond van onder
andere interviews zullen ze
er een masterscriptie over
schrijven. Hiervoor zijn ze
op zoek naar mensen die, al
dan niet anoniem, over het
oorlogsverleden willen praten. Ze realiseren zich dat
dit voor veel Zandvoorters
een gevoelig onderwerp is,
maar willen toch een poging doen om het verleden
meer bespreekbaar te maken. Bent u bereid om deze
studentes te helpen? Stuur
dan een e-mail naar onderzoekzandvoort@gmail.com
of bel Aby Grupstra: 06-

Deze week is een begin gemaakt met
de werkzaamheden
aan de waterleiding in het
Kostverlorenpark. De werkzaamheden vinden plaats in
het bunkerdeel en met name
vanaf de ingang aan de Jhr.Q.
van Uffordlaan 29 richting
de golfbaan. Wandelaars
worden geadviseerd deze ingang voor een aantal weken
te mijden, aangezien er ter
plaatse graafwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Ook
elders dienen wandelaars er
rekening mee te houden dat
er in het bunkerdeel van het
Kostverlorenpark gaten en/
of sleuven worden gegraven.

Open dag Scouting

een Nazomerwandeling.
Tijdens deze wandeling
staat de nazomer centraal
en gaat dwars door de AWD
op zoek naar verrassingen.
Er zijn veel vruchten, zaden
en paddenstoelen te vinden. De duindoornbessen
kleuren oranje, de laatste libelle vliegt rond en de damherten maken zich op voor
de bronsttijd. Een wandeling van ca. 3 uur van het
dichter begroeide binnenduin naar het meer open
duingebied. Regelmatig
wordt het pad verlaten om
te struinen door de vrije natuur! Trek stevige schoenen
aan, neem warme kleren
mee en voldoende eten en
drinken! Het vertrekpunt is
vanaf de ingang Panneland
in Vogelenzang en de tocht
duurt van 16.00 uur tot
19.00 uur. Deelname is gratis. Toegangskaart en aanmelden is verplicht
via www.ivn.nl/zuidkennemerland. Voor
meer informatie:
Margo Slot, tel. 0235276145.

Sportief wandelen

Op 24 september ben je
welkom op de open dag van
scouting The Buffalo’s. Het
clubgebouw staat midden
in de natuur en is aan de
Duintjesveldweg, een zijpad
van de Thijsseweg. Ben je
tussen de 4 en 10 jaar? Ga
dan gezellig van 11.30 tot
13.30 uur mee te doen. Als je
ouder bent dan 11 jaar dan
kan je tussen 14.00 en 16.00
uur een kijkje nemen.

Nazomerwandeling

In de prachtige Amsterdamse
Waterleidingduinen (AWD)
organiseert het IVN ZuidKennemerland in samenwerking met Waternet
op zondag 25 september

Na de GALM+ fit-test
is er in Zandvoort een
groep van 8 deelnemers
van start gegaan met lessen ‘sportief wandelen’. De
lessen worden verzorgd
door Annie Roodenburg. Bij
deze gemotiveerde en gezellige groep zijn nog een
aantal plaatsen vrij. Het
niveau maakt niet zo veel
uit want iedereen loopt op
zijn eigen tempo. De lessen
worden gegeven op woensdag van 9.30 uur tot 11.00
uur. Het verzamelpunt is ter
hoogte van Nieuw Unicum.
De kosten bedragen € 3
per les. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact
op met Hubert Habers van
Sportservice ZandvoortHeemstede 023-5740116.
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NVM OPEN HUIZEN ROUTE

ZATERDAG 1 OKTOBER A.S. VAN 12.00 TOT 15.00 UUR
Zie voor deelnemende panden www.greevenmakelaardij.nl

Actie vanaf
Buitenschoolse opvang De Boomhut

ONE
FOR THE
ROAD.

Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.
www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

donderdag 22 september
t/m zondag 25 september
 Oatbran € 2,00
 10 witte bollen € 2,95
 Kopje koffie met een koffiebroodje € 2,95
Stap ook eens binnen voor een
heerlijk kopje koffie met een belegd broodje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort

Aanbieding

Hét APK keurstation

voor vrijdag en zaterdag:

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

• Onze heerlijke Emmaplak
van € 1,95 voor € 1,65

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven.

Wij zijn van dinsdag t/m zondag geopend van 07:00 tot 18.00 uur
Haltestraat 32a - Zandvoort

Monique (32 jaar): “Mijn zoontje wil graag op voetbal net als zijn vriendjes,
maar ik heb hiervoor geen geld. Toen ik bij Loket Zandvoort was, vertelde de
loketmedewerker dat er in mijn situatie een financiële tegemoetkoming is.
Terplekke is dit voor mij aangevraagd. Helemaal super!”
Loket Zandvoort helpt u bij het vinden van een passend antwoord op
uw vraag. Onze deskundige medewerkers zijn goed op de hoogte van diverse
regelingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën. U kunt bij
ons terecht voor informatie en advies, maar ook voor hulp en ondersteuning
bij het aanvragen van diverse voorzieningen. Onze dienstverlening is gratis.

BorghHave, de zekerheid van een
deskundig (hypotheek-)advies!
Als partner van Eigenwijs Makelaars staan wij
voor u klaar voor een onafhankelijk en op maat
gemaakt financieel advies.

Locatie Centrum: Louis Davidscarré 1,
geopend van ma t/m vrijdag 9.00 - 12.30 uur

Profiteer van onze ervaring, kennis en deskundigheid op het gebied van:
• Hypotheken
• Verlenging hypotheekrente
• Besparen op hypotheek
• Verzekeringen
• Financiële planning
www.eigenwijs-makelaars.nl
(o.a. in geval van echtscheiding)

Locatie Noord:

Loop eens binnen op de Grote Krocht 38

Telefoon: 023- 5740450
www.loketzandvoort.nl

Wijksteunpunt OOK Zandvoort, Flemingstraat 55,
geopend op do. 9.00 - 11.00 uur

12 oktober openhuis Loket Zandvoort
Kent u Loket Zandvoort al? Kom kennis maken tijdens ons open huis
op woensdag 12 oktober, van 9.00 tot 13.30 uur.
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(kantoor Eigenwijs Makelaars)

of bel ons voor een vrijblijvende
afspraak: 0252 24 19 60

www.borghhave.nl

8,2

Ron Brouwer gekozen tot
Meest Creatieve Ondernemer 2011-2012
In de druk bezette Beach Factory van Center Parcs vond af-

gelopen donderdagavond een grote Ondernemersavond

plaats. Tijdens deze avond werd een zeer verraste Ron Brouwer van dranklokaal Laurel & Hardy in de Haltestraat verkozen tot de Meest Creatieve Ondernemer van 2011-2012.

De Meerpaal en Lady's Chef.
Een verrassende winnaar was
te vinden bij de categorie
Winkeliers: De Zandvoortse
Apotheek bleef De Lip en
Moerenburg voor.
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Donderdag 29 september
Starterscafé in Grand café XL

Donderdag 29 september organiseren Van der Valk en Swart notarissen, ABN AMRO Bank

Zandvoort en Greeven Makelaardij o.g. van 19.00 tot 21.00 uur een starterscafé. Deze avond
zal in het teken staan van starters en kopers die voor het eerst een huis willen kopen.

In Zandvoort
gebeurt wat

Een stralende Ron Brouwer

Laurel & Hardy werd als
nummer één gekozen uit
meer dan twintig genomineerde bedrijven, waarbij
vooral gekeken was naar
gastvrijheid en klantvriendelijkheid. Brouwer kreeg
terecht de fraaie wisselsculptuur van beeldhouwster
Noor Brandt overhandigd
door Corry Maas, de winnares van vorig jaar.
De Ondernemersavond werd
geopend door wethouder
Wilfred Tates, waarna hij
het woord gaf aan Marc van
Eck die naast ondernemer
ook medeoprichter is van
'Business Openers'. Van Eck
bleek in staat de aanwezigen
van de eerste tot de laatste
minuut te boeien met zijn lezing over Internal Branding,
die mede duidelijk maakte
hoe belangrijk het is een brug
te slaan tussen marketing
enerzijds en de werknemers
anderzijds. Hij maakte hierbij
gebruik van beeldende voorbeelden, zoals de bij iedereen
herkenbare trefwoorden over
steden: Amsterdam = vrijheid, Rotterdam = werken en
Maastricht = Bourgondisch.

Het merk Zandvoort

In zijn verhaal ging hij in op
de vraag: Waar staat Zand
voort (aan Zee) voor? Wat is
het 'merk' Zandvoort? Een

merk moet ontstaan uit overtuiging en duidelijk aangeven
wie je bent, dus 'eigen zijn’
en tevens zorgen dat zoveel
mogelijk mensen hetzelfde
over je denken. Wat is de
Zandvoortse identiteit, imago en wat zou je willen zijn?
In de slagzin ‘In Zandvoort
gebeurt wat’ komen de
woorden: 'lef, ondernemend,
gastvrij, bruisend en samen'
tot uitdrukking en vooral de
mogelijkheid om elkaar uit
te dagen. Zijn enthousiaste
betoog was helder en gaf de
zaal een 'boost' van energie.

Klantvriendelijkheid

Hierna werden de genomineerde ondernemers voorgesteld die door diverse
'mystery guests' de afgelopen
maanden, in opdracht van de
ondernemersvereniging OVZ,
waren bezocht en getoetst
op hun klantvriendelijkheid
en gastvrijheid. In de categorie Strandpaviljoens waren
dit Beachclub Tien, Paviljoen
Jeroen en de uiteindelijke
winnaar Thalassa van Huig
Molenaar, die zijn liefde voor
Zandvoort niet onder stoelen of banken stak door het,
onder luid applaus, zingen
van: ‘Zandvoort, ik wil je wel
bekennen dat ik zoveel van
je hou!’ Bij de Horeca ging de
eerste prijs naar Han IJgosse
van Mollie & Co, gevolgd door

VVV-directeur Lana Lemmens
borduurde uitstekend voort
op de vijf eerdergenoemde
themawoorden van Van Eck
en vooral wat dit concreet betekent voor de positionering
van Zandvoort. Wij moeten
versterken wat er is en daarnaast komen er themadagen,
-weken en -maanden. Zo
komt er ook dit jaar weer een
50+ dag (5 november), verder een winterwonderlandmaand (december), een Kid's
Adventureweek (25-02 tot
03-03 2012 met een tijdelijke
jonge burgemeester die een
officiële ambtsketen krijgt
omgehangen), Rokjesdag
(22 april) en Meimaand
Fietsmaand. Heel bijzonder is
de 'Neem je niets voor en doe
van alles week' met thema's
als zondag, zinderend mooi!;
maandag doe!; dinsdag wow;
woensdag, retro!; donderdag fit!; vrijdag snel. Zij gaf
wel nadrukkelijk aan dat alle
geplande activiteiten niet alleen door de VVV worden geregeld, maar dat het juist de
bedoeling is dit samen met
de ondernemers verder in te
vullen.
Horeca Nederland wees bij
monde van Raymond van
Duijn op de 'Kenwerk Tour
bus' die op 28 september op
het Raadhuisplein workshops
geeft voor praktijkopleiders
uit de horeca, bakkerij, reizen,
recreatie en facilitaire dienstverlening.
Burgemeester Niek Meijer
sloot de zeer geslaagde bijeenkomst af met de opmerking dat ook het gemeentebestuur zich de komende
jaren, samen met de verschillende ondernemersorganisaties, sterk zal maken om het
begrip ‘In Zandvoort gebeurt
wat’ verder te promoten.

Martje van der Klauw en Timo Greeven voor Grand café XL

Tijdens deze avond zijn geïnteresseerden welkom met
vragen over o.a. hypotheken,
wat kan de notaris voor mij
betekenen, wat is de rol van
een makelaar, etc. Het belooft een interessante avond
te worden voor starters op de
woningmarkt! Dit alles met
een hapje en drankje in het
sfeervolle Grand café XL aan
het Kerkplein 8. Iedereen is
welkom, de toegang is gratis.

Provincies en Amsterdam
akkoord over damherten
De provincies Noord- en Zuid-Holland en de gemeente Am-

sterdam hebben afspraken gemaakt over het beheer van
de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen

(AWD). Zo werkt Amsterdam de komende tijd verder aan

het voltooien en verbeteren van het ‘hekkenprogramma’,
zoals besloten door de gemeenteraad van de hoofdstad.

Herten in de Zandvoortse duinen

Zowel de provincies als de
gemeente Amsterdam zijn
van mening dat de aanwezigheid van damherten
in de Waterleidingduinen
bijdraagt aan de natuurbeleving van bezoekers. In
tegenstelling tot andere
natuurgebieden, worden de
herten in de AWD niet bejaagd, waardoor de populatie
explosief gegroeid is. Onder
druk van de populatiegrootte
trekken vooral de jonge mannetjes er op uit om de omgeving te verkennen. Dit zorgt
voor schade en overlast op
het gebied van verkeersveiligheid en landbouwschade.
Ook vreten de herten buurttuinen volkomen kaal. Eerder
genomen maatregelen, zoals

het gedeeltelijk plaatsen van
hekken, snelheid beperkende
maatregelen en wildroosters
en –spiegels, zijn ontoereikend om de schade en overlast significant terug te brengen, mede omdat het effect
wordt tenietgedaan door de
nog steeds groeiende populatie binnen het gebied.
De provincies Noord- en ZuidHolland hebben in het verleden verschillende malen aangedrongen bij de gemeente
Amsterdam, eigenaar van
de AWD, om over te gaan
tot afschot van damherten.
In juni heeft de gemeenteraad een besluit genomen
over het beheerplan damherten, dat is opgesteld door

de beide provincies. De raad
heeft besloten het beheerplan uit te voeren, maar wil
vooralsnog niet overgaan
tot afschot. Eerst moet het
‘hekkenprogramma’ worden
voltooid en verbeterd. De
provincie Noord-Holland zal
de gemeente Bloemendaal
aansporen haast te maken
met de herziening van het
bestemmingsplan, waarna
het mogelijk wordt de vergunning voor de hekken op
Bloemendaals grondgebied
te verlenen.
Als uit de monitor en evaluatie na voltooiing van het
hekkenprogramma blijkt
dat nog altijd substantiële
overlast plaatsvindt, worden
er afspraken gemaakt over
de voorwaarden waaronder
wordt overgegaan tot afschot. Los van de afspraken
met Amsterdam beraadt
vooral de provincie NoordHolland zich op aanvullende
maatregelen langs de rand
van de AWD. De provincie wil
een ontheffing verlenen voor
afschot van damherten die
uit het leefgebied treden. In
Zuid-Holland gebeurt dit al.
Deze maatregel is daar effectief gebleken om de overlast
te beperken. De ontheffing
voor afschot van uittredende
herten zal naar verwachting
eind dit jaar worden verleend.
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Ondernemer van het jaar
2011/2012

Zandvoortse

Courant

IR DesIgn ZanDvooRt

Wij willen iedereen bedanken
voor alle felicitaties en cadeaus
die we hebben ontvangen.
Dit geeft ons een warm gevoel.
We kunnen er weer jaren tegenaan.
Ron, Gerda en Rob
Haltestraat 46 - 2042 LN Zandvoort
023-5737046
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Mi Sueño

Weekend vol culturele tradities
Komend weekend kunnen de liefhebbers van traditie en

volksvermaak, uit Zandvoort en zeer wijde omgeving, weer

hun hart ophalen. Zaterdag staan de dorps- en stadsomroepers weer centraal en zondag de shantykoren uit heel

het land. Op zaterdagavond is er, als het weer het toelaat,
tevens een voorstelling van de Babbelwagen die beelden
van Zandvoort van toen en nu laat zien.

Shantykoor 't Staende Tuijg, vorig jaar in de Haltestraat

De eerste traditie geldt het
Stads- en Dorpsomroepers
concours, dat steevast op
de laatste zaterdag van de
maand september in ons
dorp georganiseerd wordt.
Gerard Kuijper, onze nieuwe
dorpsomroeper, gaat zaterdagmiddag voor het eerst en
voor het ‘echie’ een thuiswedstrijd ‘spelen’. Maar de strijd
zal zwaar zijn voor de nieuweling want de concurrentie is
groot. De ‘trots van Zandvoort
in den vreumde’ zal flink zijn
best moeten doen om een
aansprekende plaats te behalen. De Zandvoortse aflevering van het dorps- en
stadsomroepersconcours op
het Kerkplein begint rond
13.30 uur.

genieten van een voorstelling van De Babbelwagen.
De historische club van
Marcel Meijer, die tevens de
‘speaker’ van dienst zal zijn,
zal om 20.30 uur een openbare openluchtvoorstelling
geven op het Kerkplein. De
Babbelwagen laat zaterdagavond ‘Zandvoortse hoogvliegers’ zien oftewel: vroegere
bedrijvigheid en plannen, die
wel of niet betekenis hebben
gehad voor de Zandvoortse
gemeenschap. Mocht het
onverhoopt regenachtig
weer zijn, dan wordt rond
20.00 uur bekend gemaakt
of de voorstelling wel of niet
doorgaat, er is namelijk geen
optie voor een voorstelling
binnen.

Babbelwagen

Shantykoren

’s Avonds kan een ieder weer

De zondag staat geheel in

het teken van de shanty
koren. Het alom bekende Shantykoren en Zee
liederenfestival zal dan voor
de 14e keer Zandvoort weer
doen bruisen. Op 4 locaties in het dorp (Kerkplein,
Dorpsplein, Gasthuisplein,
Haltestraat tegenover Laurel
& Hardy) en bij Beachclub
Take Five op het strand treedt
een keur van koren op. De
bekende Weespertrekvaart
Mannen openen het festival om 10.45 uur met een
optreden in Nieuw Unicum.
Met een gezamenlijk zingen
van een aantal shanty- dan
wel zeemansliederen op de
trappen van het raadhuis
begint het festival in het
dorp en op het strand. De
meer dan bekende koren in
het Zandvoortse zijn: het
viswijvenkoor Sootje Visch,
't Staende Tuijg, VOC, Dulle
Griet en de Weespertrekvaart
Mannen. Nieuwkomers
dit jaar zijn de shantykoren De Zilk, de Vlaardingse
Muiters, Aan Lager Wal en
‘Droger kan niet’. Met zulke
klinkende namen kan het
natuurlijk niet stuk. Ook
het Gemengd Zandvoorts
Koper Ensemble zal optreden en de Zandvoortse
tweekleur hooghouden. Het
festival wordt traditiegetrouw rond 17.00 uur afgesloten met een samenzang
op het Gasthuisplein. Als
slot van het festival zal het
Zandvoortse volkslied over de
daken van ons dorp galmen.
Komt en hoor, maar zing
vooral mee.

ING-kantoor in Zandvoort opent deuren
Afgelopen dinsdag is het ING-kantoor aan de Louis Davidstraat 18 in Zandvoort officieel

geopend. Het voormalige postkantoor is geheel ingericht volgens de nieuwste kantoren-

formule van de ING, de bank die is voortgekomen uit het samengaan van de ING Bank en
de Postbank.

Het nieuwe bankkantoor is
ingedeeld in drie zones. In de
zelfbedieningszone kunnen
klanten zelf geld opnemen,
geld storten of internetbankieren. Voor persoonlijke
hulp of advies bij bankzaken
kunnen zij aan de balie di-

rect geholpen worden. Voor
uitgebreid financieel advies
op het gebied van hypotheken, beleggen, pensioenen
of het starten van een eigen
bedrijf, is het ten slotte mogelijk een afspraak te maken
met een gespecialiseerde

adviseur.
Met de opening van het
vernieuwde kantoor aan
de Louis Davidstraat zijn de
openingstijden verruimd. Zo
is ING Zandvoort zes (!) dagen per week geopend.

door Erna Meijer

In de Kerkstraat vindt u tegenwoordig maar liefst drie winkels met de naam Mi Sueño.
Deze naam, dat Spaans is voor ‘mijn droom’, is bedacht door Charity Palsrok (22), die “altijd

al iets met taal had en met Spanje in het bijzonder”. Zij woont vanaf haar zevende in Zandvoort en is al vroeg met kleding in aanraking gekomen.
Je kunt van een echt familiebedrijf spreken, waarbij
vader vooral de inkoop doet
en de winkels bevoorraadt
en andere familieleden, ook
aangetrouwde, de vele klanten behulpzaam zijn. Haar
vader Klaas Wijers zit al ruim
30 jaar in het vak; hij is op de
Albert Cuypmarkt begonnen
en heeft daarna vele zaken
in Noord-Holland (gehad),
onder andere in Hoorn en
Alkmaar.
Charity zelf begon vijf jaar
geleden in Purmerend met
een damesmodezaak en
sinds april 2010 heeft zij de
verrassend grote modezaak
op Kerkstraat 16 onder haar
hoede. Haar motto is: "Wij
verkopen leuke, hippe, modieuze, maar vooral betaalbare
kleding, schoenen en accessoires. Het moet bijzonder
zijn en niet wat overal al
hangt. Onze doelgroep is heel

breed. Naast meiden van 13
en 14 jaar bezoeken ook oudere dames de winkel, mede
door ons groot assortiment,
dat voornamelijk uit Frankrijk
en Italië komt. Er is heel veel
keus en beslist voor iedereen
wat wils.”

naar nummer 9a, waar Mi
Sueño Shoe is gevestigd. Het
nieuwste op het gebied van
de schoenenmode is daar
verkrijgbaar en, wat toch belangrijk is in deze economisch
wat mindere tijden, tegen
zeer acceptabele prijzen.

Achter in de zaak vallen vooral het huidige aanbod kleding
in de kleuren rood en zwart
op. Goed te combineren en
altijd spannend. In de ruime
en voldoende aanwezige
pashokjes kunt u veel feestelijke blouses en topjes op
uw gemak uitproberen, aangevuld vanzelfsprekend met
sieraden, sjaals, een enorme
collectie tassen en ceintuurs.
Vergeet niet te kijken naar de
‘kekke’ leren jasjes, die uitstekend staan bij jeans.

De heren onder ons voelen
zich misschien enigszins achtergesteld, maar niets is minder waar. Want op Kerkstraat
4a is sinds oktober 2010 een
herenmodezaak gevestigd,
waar u iedere 3 tot 4 weken
een wisselende collectie
kunt aantreffen. Momenteel
liggen er onder meer lekkere
warme vesten, maar volgende week komt de nieuwe
herencollectie in de winkel te
hangen.

Voor een ruime keuze aan
nieuwe schoenen steekt
u even de Kerkstraat over

Alle drie de vestigingen van
Mi Sueño zijn 7 dagen per
week geopend. Telefoon: 0235737520.

GALM+ groep ‘sportief wandelen’
zoekt deelnemers
Na de GALM+ fittest in februari is er in Zandvoort een
groep van 8 deelnemers van start gegaan met lessen ‘sportief wandelen’. Sportservice Heemstede-Zandvoort organiseert de lessen en roept meer senioren op om mee te doen.
GALM+ is een sportstimuleringsproject om senioren die
niet of nauwelijks iets aan
sport doen aan het bewegen
te krijgen en te houden. “Het
is een hele gemotiveerde en
gezellige groep waar nog

een aantal deelnemers bij
kunnen. Het niveau maakt
niet zo veel uit, want ik differentieer altijd zoveel mogelijk zodat iedereen op zijn
eigen niveau kan meelopen”,
vertelt Annie Roodenburg,

die iedere woensdag van
9.30 tot 11.00 uur de lessen
in de Zandvoortse duinen
verzorgt. Het verzamelpunt
is ter hoogte van Nieuw
Unicum en de kosten bedragen € 3 per les. Aanmelden
kan bij Hubert Habers van
Sportservice HeemstedeZandvoort, tel. 5740116 of
e-mail: hhabers@sportserviceheemstedezandvoort.nl.
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Bloemen zorgen voor
gezelligheid binnen
Specialist voor al uw bloemwerken.

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.
.........................................................

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.
.........................................................

Voor een professionele
en plezierige voetbehandeling, gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid. 14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................

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

Valk Glasstudio voor
Glas in lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330

Vivesi
Onderhouds- en
tegelzetbedrijf.
Badkamers, keukens,
zand-cement, vloeren, alle
tegelwerken, schilder- en
stucwerk. Tel. 06-26752424

Saffier voor Ank en Pieter.
Op naar goud!
WVVNL-WVANV
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
.........................................................
Henny's Pedicure Salon
voor al uw voetproblemen
diabetische en
reumatische voet
Wordt vergoed door de verz.
Komt ook bij u thuis.
Tel: 06-50203097
/06-31931940
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

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

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de
particuliere voorwaarden kunt u een
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

"Uw auto verkopen!!"
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
Ook voor reparatie
en onderhoud
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Thee weetje
Wereldwijd zijn er maar
liefst 3000 varieteiten
thee. Maar elke thee is
afkomstig van de plantenfamilie Camilia Sinensis.
Tea-Licious, Haltestraat 32a
.........................................................
Woningonderhoud
Schilderen - verbouwen sanitair - van tuin tot dak.
We kunnen weer opdrachten
aannemen. Al 12 jaar in
Zandvoort e.o. www.
rin-woningonderhoud.nl
06-23582119. Gratis offerte
.........................................................
Te huur: Leuke studio
Gezellig studio met balkon
op het zuiden.
Tijdelijk te huur vanaf
1 okt. a.s. t/m 30 maart 2012.
Eigen keuken douche,
toilet, woonkamer en
1 slaapkamer. 06-29014866
.........................................................
Garages te huur:
Karel Doormanstraat
onder het gebouw
€ 145,- per maand.
Aan de Van Galenstraat
€ 120,- per maand.
Info: 06-53256274
.........................................................
Massage Zandvoort
Klassieke, medische
massage
Ondersteuning bij blessures,
RSI- en energie klachten.
Behandeling op afspraak
(ook ‘s avonds). Voor info:
www.massagezandvoort.nl
.........................................................

Te huur: 2-kamerflat
De Schelp. € 700 p.m.
incl. Internet + parkeerplaats. Tot 1-4-2012.
Tel. 5719357 of 06-42082951
.........................................................

Westbury heren
regenjas mt.52,
uitritsb. voering, izgst. € 15,-.
Lang heren jack
mt.54, nw., € 8,50.
Memphis sportschoenen
mt.45, € 6,50.
Handgebreide
sokken, nw., € 3,50.
Nw. haak-borduurpatr.
boeken, € 2,- p.st.
5 boekjes zijdebloem maken,
€ 6,50. Tel. 5713509
.........................................................

Nooit meer scheren
of harsen met
DEFINITIEF ONTHAREN.
Aanbieding: oksels en
bikinilijn van € 95 voor € 65.
Boudoir, Achterweg 22,
tel. 5736021

L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360.
o.a.: douche stoel,
badopstapje, wandbeugels,
toiletverhoger, postoel,
haarwasbak, weegschaal

Te huur: appartement.
Tot 1-4-2012. € 650/700
per maand. Hogeweg
15, tel. 5713127
.........................................................

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
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Fluffy's Nail-corner
Bel voor een professionele
en gezellige nagelbehandeling met Petra Koper.
Inmiddels al 17 jaar ervaring.
Tel: 06-14719355
.........................................................

Huishoudelijke hulp
met goede referenties,
heeft nog enkele uren over.
Info: 06-29506448
.........................................................

C U L T U U R
door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden

Zandvoortse Courant • nummer 38 • 22 september 2011

Willemien Elsmoer met
overmacht naar finale

De eerste voorronde van het Open Zandvoorts Kampioenschap Garnalenpellen, dat van de organisatie zelfs het pre-

Het Gasthuis

dicaat Nederlands Kampioenschap heeft gekregen, is met

Het gebrandschilderde raam van het voormalige restaurant Rinkel is een bekende

varen pelster heeft het ooit gepresteerd om één kilo garna-

overmacht gewonnen door Willemien Elsmoer. Deze zeer er-

afbeelding. Het is het oude Mannen en Vrouwen Gasthuis. Deze afbeelding komen
we vaak tegen in de boekjes over oud Zandvoort.

len in niet meer dan 17 minuten (!) van hun ‘jasje’ te ontdoen!

Het pand met de trapgevel is in 1583
gebouwd en in 1929 wegens bouwvalligheid afgebroken. Het beeld
dat de topgevel siert is de gebaarde visserman. Dit enige onderdeel
van het gebouw dat nog bewaard
is gebleven is te bewonderen in
het Zandvoorts Museum. Het hoge
huis rechts vooraan is het bestaande
café ‘Het Wapen van Zandvoort’. In
het witte huisje op de hoek woonde
toenmalig wethouder Frans Zwaan. De straat omhoog was destijds de Rozenobelstraat
die stijl omhoog liep tot aan de oude watertoren.
De maker van het mooie gebrandschilderde raam is de inmiddels al vaak in deze rubriek
genoemde glazenier Dick van der Mije.
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

Ruud Jansen band
akoestisch in theater De Krocht
Komende zaterdag zal Ruud Jansen met zijn band een

akoestisch concert verzorgen in theater De Krocht onder
het motto: ‘Music goes back to the livingroom’. De toetsenvirtuoos zal samen met een aantal bandleden muziek

van bijvoorbeeld de Beatles, Beach Boys en Crosby, Stills,
Nash & Young akoestisch ten gehore brengen, muziek die
in het verleden vaak binnen de huiskamers is ontstaan.

Ruud Jansen (2e van rechts) en zijn bandleden

Jansen is al jarenlang min
of meer een legende in het
Zandvoortse. Al langere tijd
treedt hij met zijn band, in
wisselende samenstelling,

op tijdens Zandvoortse
evenementen als Jazz behind the Beach en het
Midzomernacht festival.
Tegenwoordig presenteert

hij ook een muziekprogramma op de lokale radiozender ZFM. Daarin is
enkel muziek te beluisteren dat via de ouderwetse
grammofoonplaten wordt
gedraaid, dus vooral muziek met een hoog ‘gouwe
ouwe’-gehalte.
Komende zaterdag zal
Jansen in De Krocht een
groot aantal muziekstukken van zijn favoriete artiesten en groepen ten gehore
brengen. Daaronder zijn de
reeds genoemde groepen
maar ook kunt u muziek
verwachten van bijvoorbeeld de beroemde groep
uit Haarlem, Ekseption, en
andere groepen en bands
uit de jaren ’60 en ’70 van
de vorige eeuw. Het concert
in theater De Krocht begint
om 20.30 uur en de entree
bedraagt slechts € 10.

Winnares Willemien Elsmoer

18 pelsters en pellers hadden
zich voor de eerste voorronde
aangemeld die afgelopen
zaterdag om 17.00 uur bij
strandpaviljoen Thalassa van

start ging. De deelnemers moesten in
twee ‘pelbeurten’, in
totaal 14 minuten,
hun plaats voor de
finale waarmaken.
De pellers hadden
over het algemeen
slechts één klacht:
de garnalen waren
te koud om te pellen,
maar omdat iedereen daar last van had
deed de organisatie
daar niets aan. De
gepelde en verplicht
helemaal schoongemaakte garnalen
werden gewogen en
na de tweede ‘pelbeurt’ werden de individuele
resultaten bij elkaar opgeteld.
Ondertussen had de keuken
van Thalassa heerlijke hapjes
van de reeds gepelde schaal-

dieren gemaakt die gretig aftrek vonden.
Uiteindelijk bleek Willemien
Elsmoer de meeste garnalen gepeld te hebben. Niet
minder van 251 gram van de
moeilijk te pellen diertjes had
zij ingeleverd voor de weging.
Anneloes Bouland werd toch
nog knap tweede met bijna
een ons minder (157 gram) en
Jans Molenaar bleek 154 gram
schone garnalen ingeleverd
te hebben. In totaal kunnen
10 deelnemers zich opmaken
voor de finale op 29 oktober
in café Oomstee.
Over twee weken, zaterdag
1 oktober, is bij Thalassa de
tweede en laatste voorronde.
Uit deze voorronde komen opnieuw 10 finalisten voort. De
winnares van vorig jaar heeft
een ‘wildcard’ en een tweede
‘wildcard’ wordt ingevuld door
de organisatie. Voor de tweede voorronde kunt u zich nog
inschrijven en wel tot maximaal vijf dagen van tevoren
bij strandpaviljoen Thalassa
en bij café Oomstee.

Chansontheater speelt ‘Ouwe Soepkip’
Op vrijdag 7 oktober speelt het artistieke ensemble Chapeau! Chansontheater de voorstelling 'Ouwe Soepkip' in De
Krocht. Het gezelschap, dat ruim anderhalf jaar geleden is
ontstaan, bestaat uit Claudia d'Evelina (zang en spel), Sebas-

tian Verstegen (met een stem die klinkt als Ramses Shaffy)
en Gert-Jan van Amsterdam die hen begeleidt op de piano.

Gert-Jan, Claudia en Sebastiaan

Middels mooie chansons
van onder andere Jacques
Brel, Edith Piaf en Ramses
Shaffy wordt het verhaal
verteld van de overjarige
Parijse prostitué Lola, die

haar leven slijt met de veel
jongere filosoof Jean-Louis.
Lola vertrekt als jonge vrouw
naar Parijs voor de kunst,
maar belandt tenslotte als
danseres/prostitué in een

chique club. Ze bleef echter
verlangen naar een echte
carrière en smacht naar
een grootser leven. Na jaren
ontmoet ze de veel jongere
Jean-Louis, een filosofisch
ingestelde schrijver, waarna
tussen beiden een liefdesrelatie ontstaat. Hij geniet
van haar 'joie de vivre' en zij
geniet van zijn intelligentie
en jeugdigheid. Uiteindelijk
keren zij samen terug naar
Nederland, waar zij met het
oudste beroep de kost verdient en hij zijn verhalen
probeert te publiceren…
Medewerking aan deze voorstelling geven Louis Schuur
man (viool) en Norbert
Starink (licht). Aanvang voorstelling is 20.30 uur.Kaarten
kosten € 13 (CJP € 12) en zijn
te reserveren via tel. 0207701524 . www.chapeauchansontheater.nl
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand september voor Pashouders:

Malse Gelderse varkenshaas
500 gram € 7,50

Primeur 2011 ETIVAZ
de mooiste bergkaas
uit Zwitserland
100 gram nu € 3,19

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie bodywarmers
binnen hebben?

Addie Ottho & Zn

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

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

ZandvoortPas houders 10% korting

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat

Op vertoon van

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

ZANDVOORT PAS

5%

korting*

Wonen en onderhoud:

*Korting geldt niet op aanbiedingen

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat

PERSONAL TRAINER

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

1e maand
10% korting

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

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
De nieuwe collectie van
Jan des Bouvrie
is binnen

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Walk of Fame

voor de mooiste herenshirts

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand september:
Quickstep laminaat: 10% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
n Zandkorrel plaatsen.
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Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012

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

Kinderen:
Peuters in Beweging vanaf 2 jaar.
Woensdag 9:30 - 10:30

laat je nagels maar vast groeien!

27 oktober t/m 10 november

Workshop taarten versieren in de Herfstvakantie
Vrijdag 12:30 – 15:30

21 oktober

Volwassenen bewegen:
Meditatie-Yoga workshop
Zaterdag 10:15 – 12:15

22 oktober

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30

22 september t/m 15 december
7 oktober t/m 16 december

Creatief:
Improvisatie toneel, Theatersport
Donderdag 20:00 – 22:00

29 september t/m 22 december

Taarten versieren
Zaterdag 12:30 – 15:30

8 oktober

Een workshop
Woensdag 19:00 – 22:00

12 oktober
27 oktober t/m 3 november

Schilderen vanuit de kleurologie
Dinsdag 20:00 – 22:00

4 oktober t/m 29 november

Maak je dromen waar!
Een workshop met positieve gevolgen.

Maandag 9:30 – 15:00

14 november

Kennismaking met Tarot
Dinsdag 19:00 – 21:30

1x per maand start 4 oktober

Tarot Vergevorderden
dinsdag 19:00- 21:30

1x per maand start 27 september

Talen:
Engels
Donderdag 13:00 – 14:30

22 september t/m 15 december

Nederlands
Donderdag 10:30 – 12:00

warmere weerfase gaan verwachten. Regen van betekenis

zit er niet meer in tot in de allerlaatste fase van de maand.
Het stromingspatroon gaat veranderen door een grotere
invloed van een hogedrukgebied.

De afgelopen zomer zagen
we dit soort gunstige evoluties wel vaker verschijnen
op de weerkaarten, maar
als het eenmaal puntje bij
paaltje kwam bleef van
het mooiere weer maar
weinig of zelfs niets over.
Puur kalendrisch gezien is
de kans dat het mooiere
weer nu wel komt groter.
Immers, richting het najaar
is de kans op een meer geblokkeerd stromingspatroon doorgaans groter.
Dit heeft onder meer te
maken met de geringere

Kunstgeschiedenis, van impressionisme naar Van Gogh.
Donderdag 10:00 – 12:00

Richting eind september kunnen we een stabielere en ook

Tegelijkertijd komen hardnekkige oceaandepressies
er niet of nauwelijks meer
aan te pas. Deze lopen
deels stuk op die genoemde hoge druk. Veel verder
dan Engeland komen de
opdringerige regenstoringen met hun frontale aanhang dan doorgaans niet.

Fibrogym, gezond bewegen met fybromyalgie
Vrijdag 9:30 – 10:30

Zicht op stabiel en
warmer weerbeeld

Deze hoge druk gaat zich
in toenemende mate manifesteren boven OostEuropa en breidt zich later
ook uit naar Scandinavië.
Het is een klassieke ontwikkeling, die opbouw van
hoge druk boven deze gebieden richting oktober, en
staat garant voor een reeks
zo goed als droge dagen.

5 oktober t/m 14 december

Nagelstyling voor tieners,
Donderdag 19:00 – 20:30

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

temperatuurverschillen
tussen de poolstreken en
de gematigde breedten. En
hieraan ten grondslag ligt
dan weer de zon die steeds
minder kracht krijgt richting herfst.
De temperaturen zijn dezer dagen overigens helemaal normaal voor eind
september met 17-18 graden in Zandvoort. Later in
de week en in het weekend
blijft het meest droog en
loopt de temperatuur iets
op richting de 20 graden.
Overtuigend zonnig wordt
het trouwens nog niet
deze week, maar in het
weekend schijnt de zon
wel wat vaker.
Volgende week is de kans
op zon groter als ook de
wind aflandig wordt en uit
oost tot zuid gaat waaien.
Toptemperaturen richting
22, 23 of zelfs 24 graden zijn
dan niet ondenkbaar tot
op het strand. Grote kans
dus op een flinke vleug nazomer!
Meer (achtergrond) info
over het weer is er via de
weerprimeurlijn op 09001234554.
weerman Marc Putto

22 september t/m 15 december

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

16

18-19

19

20

Min

12

10

9

9

Zon

55%

55%

70%

70%

Neerslag

20%

15%

10%

15%

wzw. 4

zzw. 3-4

zzo. 4

zw. 3-4

Computer:
Office 2007 voor ZZPers
Maandag 20:00 – 22:00

24 oktober t/m 28 november

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

26 oktober t/m 30 november

Digitale Fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00

27 oktober t/m 1 december

Basiscursus Senioren
Donderdag 10:00 – 12:00

11 oktober t/m 22 november

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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Weer
Vaillant Solide hr CW 5 Compleet gemonteerd
inclusief 5 jaar garantie en Thermostaat Vrt 50
vanaf € 1.750,-.
Installatiebedrijf Ton Bakker
Tel.:023-5720152 / 06- 402 952 13

www.ton-bakker.com

Temperatuur

Wind
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OOK Samen reikt senioren de helpende hand
Niemand, die ook maar enigszins mobiel is, hoeft eenzaam
te zijn. Gezelschap zoeken is het medicijn. Maar dan moet

je eerst de moed hebben te erkennen, dat je (soms) een-

zaam bent. Vooral mannen hebben daar moeite mee, vinden dat slap gedoe. Maar het getuigt juist van durf om te
zeggen: “Wie is er nog meer alleen, laten we samen wat

ondernemen.” Ook ik voel me soms eenzaam en zielig.
Maar ik weet uit ervaring, dat het vaak maar één stap is

om uit dat dal te komen. En een laagdrempelige activiteit,
zoals OOK Zandvoort aanbiedt, is zo'n simpele stap: OOK

Samen, voor Zandvoortse senioren, elke donderdag en elke
eerste zondag van de maand.

Knutselen en praten gaan goed samen

door Tom Hendriks

Het ruikt lekker naar koekjes
in het gebouw van Pluspunt
als ik op een donderdagochtend binnenstap. De dames
hebben in de keuken net muffins gemaakt, voor straks, bij
de koffie. Een meneer zit op
zijn gemak de krant te lezen
met een kopje koffie onder
handbereik. Een paar dames
besluiten een kaartje te leggen, anderen kletsen wat bij.
Zo meteen wordt de tafel
gedekt voor de gezamenlijke warme maaltijd. Drie
gangen nog wel. En daarna
zien ze wel weer verder. Het
dagbestedingsprogramma
van OOK Samen biedt dan
ook allerlei activiteiten. Die
kunnen zelfs tegelijkertijd
plaatsvinden, zodat de gast
kan kiezen voor wat zij of hij
leuk vindt.
Ook op de eerste zondag van
de maand zijn de senioren
van harte welkom van 10.00
uur tot 16.00 uur. Om te koken, te kaarten, te schilderen,
te knippen en plakken, te praten, te bewegen op muziek,

te biljarten en wat een mens
nog maar meer kan verzinnen om gezellig samen bezig
te zijn. Want om dat samen
doen, gaat het. Een mens is er
niet op gebouwd om alleen
te zijn. Eenzaamheid kan zelfs
leiden tot gezondheidsproblemen.
Bewust en onbewust zijn we
ons hele leven bezig met ons
persoonlijke netwerk, met
het opbouwen van sociale relaties. Dat netwerk moet ook
onderhouden worden, maar
door allerlei omstandigheden
kan het met dat onderhoud
mis lopen. OOK Samen biedt

senioren een kans te werken
aan herstel en vernieuwing
van dat netwerk. Wie voor het
eerst komt treft dan ook niet
een stel ‘zielenpieten’ aan,
maar een groep mensen, die
nog wat van het leven willen
maken.

Veel eenzamen

waar alle senioren welkom
zijn om gratis kennis te maken met dit ‘medicijn’ tegen
eenzaamheid. Ook kunnen
de bezoekers dan gratis deelnemen aan de maaltijd, mits
men zich uiterlijk drie dagen
tevoren heeft aangemeld bij
activiteitenbegeleidster Els
Bruyns via tel. 5740330. Dan
kan ervoor worden gezorgd,
dat de potten en pannen voldoende voedsel voor iedereen bevatten.

Meer dan een miljoen mensen in ons land voelen zich
sterk eenzaam. Vorig jaar
nam de stichting ‘Coalitie
Erbij’ het initiatief om jaarlijks
de Week tegen Eenzaamheid Na de ontvangst met koffie
te organiseren. In deze stich- en wat lekkers zijn er diverse
ting werken landelijke orga- activiteiten, maar kan men
nisaties in de zorg- en wel- ook nader met elkaar kennis
zijnssector samen. Dit jaar is maken en tips uitwisselen:
de Week tegen Eenzaamheid Welke bank het meest bevan 22 september tot en met hulpzaam is voor ouderen.
1 oktober met als motto Waar goedkoop lekker kan
“Voorkom eenzaamheid, ver- worden gegeten. Waar nog
sterk je sociaal konvooi”. In een goede huishoudelijke
hulp te vintal van plaatsen
den is. Hoe
worden in deze “Gezelschap
week activiteizoeken vergt een belastingzaken kunnen
ten georganiworden opseerd.
beetje moed”
gelost. Wie
In Zandvoort ook, maar een bereid is boodschappen te
beetje anders. De donder- doen, etc. Altijd blijkt er gedagen 22 en 29 september spreksstof te over te zijn. En
zijn de gewone OOK Samen dit is de kans om nieuwe
ontmoetingsdagen, waar- contacten te maken en bevoor de deelnemers € 7,50 staande uit te breiden door
moeten bijdragen, inclusief naast de OOK Samendagen
de maaltijd en het eventu- ook voor andere activiteiten
ele vervoer. Op vrijdag 30 afspraken te maken.
september wordt in het
Pluspuntgebouw de Dag van Na de maaltijd is de middag
de Ouderen gehouden, waar- gereserveerd voor een quiz,
voor onder andere leerlingen ditmaal met een zeer actuvan een basisschool zich in- eel onderwerp: Veiligheid in
en rond het huis, want daar
zetten.
gebeuren de meeste ongelukMaar donderdag 6 oktober ken. Door los liggende kleedhoudt OOK Samen van 10.00 jes en snoeren, te volle (bad)
tot 16.00 uur een open dag, kamers en andere zaken, die
met enig inzicht kunnen worden verholpen. Ook wordt stilgestaan bij het gebruik van
rollator en scootmobiel. Voor
de drie beste deelnemers ligt
een prijsje te wachten.

Even bijpraten in de binnentuin, waar zelfs gerookt mag worden

De organisatoren hopen 6
oktober op grote belangstelling. En vooral ook, dat
de Zandvoortse heren hun
schroom overwinnen en toegeven, dat alleen ook maar alleen is en gezelligheid op zijn
tijd welkom is.

Ruim € 4.500
voor A Sisters Hope
De Zandvoorters Alida van Soolingen en Zisca en Bert Beumer zijn opnieuw de uitdaging aangegaan om minimaal

€ 1.500 per persoon in te zamelen ten behoeve van onder-

zoek naar borstkanker. Inmiddels is het totaalbedrag van

€4.500 al overschreden en de verwachting is dat dit nog zal

oplopen tot ruim € 5.000.

De Zand(voort)lopers Bert, Zisca en Alida

Het betekent dat de drie nu
hebben voldaan aan de voorwaarde om te mogen deelnemen aan de ‘60K-walk’
die dit jaar voor de 5e keer
wordt georganiseerd door
de stichting ‘A Sisters Hope’.
Als ‘De Zand(voort)lopers’
zullen zij op 8 en 9 oktober
te voet de afstand tussen
Bussum en het Olympisch
Stadion in Amsterdam gaan
overbruggen.
A Sisters Hope zet zich in
om zoveel mogelijk geld in
te zamelen ten behoeve van
onderzoek naar borstkanker.
Een zeer belangrijk goed
doel als je weet dat 1 op de 8
vrouwen in Nederland met
deze vreselijke ziekte te maken krijgt. Naar verwachting
zullen dit jaar circa 350 wandelaars, gesteund door circa
50 vrijwilligers, de 60K-walk
lopen, waaronder dus ook
De Zand(voort)lopers.

Barbecue

Een groot deel van het
door De Zand(voort)lopers te sponsoren bedrag
werd afgelopen zaterdag
gerealiseerd. Aan de Van
Lennepweg, waar Zisca en
Bert wonen, werd door het
drietal opnieuw een succesvolle barbecue georganiseerd. In totaal 57 aanwezigen genoten, mede door het
goede weer, van een heerlij-

ke barbecue inclusief drankjes. De ingrediënten werden
door een aantal Zandvoortse
ondernemers gesponsord
te weten: slagerij Marcel
Horneman, slijterij DirckIII,
bakkerij Van Vessem & Le
Patichou, Daniël Groenten
& Fruit en JP Horeca BV uit
Amsterdam.

Bar Battle

In de loop van de middag werd door een van de
initiatiefnemers van de
BarBattle, namens de dames
van het eerste team van de
Zandvoortse Hockey Club
(ZHC), ook nog een aanzienlijk bedrag overhandigd. De
BarBattle 2011 werd door
het team van ZHC gewonnen, onder andere omdat
zij zich enorm ingezet hebben voor een goed doel, met
name de ondersteuning van
De Zand(voort)lopers. Een
loterij, met prijzen die ook
door diverse Zandvoortse
ondernemers ter beschikking werden gesteld, was
mede bepalend voor een
geweldig eindresultaat.
Het bedrag dat de hockeymeiden met hun acties
bijeen hebben gebracht
wordt geheel gedoneerd
aan A Sisters Hope. De
Zand(voort)lopers zijn deze
ondernemers zeer erkentelijk voor hun betrokkenheid
en gulle medewerking.
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Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Strandpaviljoen
Thalassa 18
sinds 1959

Door u gekozen tot het meest
klantvriendelijke en gastvrije
strandpaviljoen 2011/2012
Wij zijn er erg trots op.
Bedankt mensen !
Namens het Thalassa team,
Huig & Anita Molenaar
Bekendmaking

T/m zaterdag 8 oktober kunt u nog vers aan zee proeven

Reserveren 023-5715660

Beleid diepe plassen ter inzage
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het beleid ten aanzien van de diepe plassen geactualiseerd.
Het beleid regelt verschillende zaken rondom diepe plassen, zoals het streefbeeld, koelwaterlozing,
toepassen van grond en baggerspecie en ontgrondingen.
Toelichting
Sinds 2000 kent Rijnland het beleidskader herinrichting diepe putten. Dit is in 2006 aangescherpt in het
beleid diepe putten. De afgelopen jaren is invulling gegeven aan de KRW-opgave en is er een geheel nieuw
wettelijk kader voor het toepassen van grond en baggerspecie in diepe plassen (het Besluit bodemkwaliteit).
Dit is aanleiding geweest om het beleid diepe putten uit 2006 te actualiseren. Ook het beleid rondom
koelwater en ontgrondingen is hier in meegenomen.
Inspraakprocedure
Het beleid diepe plassen ligt van 22 september 2011 tot en met 4 november 2011
ter inzage op het volgende adres:
het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden
U kunt het beleid diepe plassen ook digitaal inzien op:
http://www.rijnland.net/diepeplassen
U kunt tot en met 4 november 2011 uw gemotiveerde zienswijzen over het beleid diepe plassen indienen bij:
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland
T.a.v. de heer J. Oosterbaan
Postbus 156
2300 AD Leiden
Meer informatie?
Voor vragen kunt u terecht bij het servicepunt. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
bereikbaar via 071-3063020 of via e-mail servicepunt@rijnland.net.
Het hoogheemraadschap maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Leiden, 21 september 2011

Droge voeten, schoon water
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Doen!

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin - Salsa
Theater De Krocht
Grote Krocht 41 - Zandvoort
Tel. 06-21 590 520
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Uitgesproken!

Interview
Carpe diem deel 2: Het leven

Rotte vis

In de editie van 18 augustus jongstleden van de Zand-

Ik denk altijd dat wanneer iemand “rotte vis” roept in een
van oudsher vissersdorp als het onze, iedereen hier onmiddellijk geagiteerd op reageert. Asterix en Obelix-visioenen
van vechtende dorpsgenoten met grote, stinkende, rottende
vissen in hun handen schieten door mijn hoofd, omdat de
versheid van de waar van Kostunerix, de vishandelaar, weer
betwist wordt. Met andere woorden een zeer gevoelig punt.

voortse Courant heeft u kunnen lezen over Paul en

Audrey van Beek-Timmerman en hun strijd tegen kanker.
Zij hebben op eigen houtje een benefietloop en fietstocht

georganiseerd ten behoeven van KWF Kankerbestrijding.
Dit op zich is al een hele prestatie maar de motivatie ach-

ter het organiseren is ook zeer de moeite waard om te
vermelden.

door Maxim Roos

Paul en Audrey zijn geen levensgenieters in simpele vorm,
ze zijn namelijk bewuste levensgenieters. Een aantal jaren geleden zijn ze met hun neus op de feiten gedrukt
wat het leven inhoudt en wat er op het pad kan komen.
Zo heeft Audrey in korte tijd maar liefst twee broers en
een zus verloren aan kanker en dat was voor hun reden
om het roer om te gooien. Paul had een motorzaak in
Den Hoef en heeft deze verkocht. Ze hadden een vakantiehuisje in Zandvoort en ze zijn verhuist van Aalsmeer
naar ons dorp. Al snel bleek het huisje te klein en hebben iets verderop in Zandvoort een groter appartement
gekocht zodat er ook ruimte zou zijn voor een hondje.
Werken doen ze niet meer en willen nu alles uit het leven halen wat erin zit. Veel trainen en de belangrijkste
spieren in het menselijk lichaam mogen dan zeker niet
vergeten worden: de lachspieren. Er is maar één manier om Paul chagrijnig te krijgen en dat is hem niet of
ongeïnteresseerd gedag te zeggen. Maar zodra je dit

Paul en Audrey van Beek-Timmerman

achterwege laat ben je zo anderhalf uur op een manier
bezig alsof je elkaar al jaren kent in een gesprek met deze
vrolijke sporters.
Bij genieten hoort ook de wereld ontdekken bij. Ze reizen
op zeer regelmatige basis heel Europa door met als motto ‘pluk de dag’. Maar eerst weer de belangrijke dingen in
hun leven. Ze hebben nu een heel jaar de tijd gekregen
om weer een nieuwe loop te organiseren. Uiteraard moeten er weer veel sponsors komen om zoveel mogelijk geld
in te zamelen en er moet voor een andere periode gekozen worden. Ze waren afgelopen juli net na het project
‘Alpe d’Huzes’ en het was er een drukste van jewelste met
veel supporters langs de weg en vele atleten op de baan.
Het was een zeer mooie beleving, met name alle teksten
op het asfalt maar er was geen fatsoenlijk hotel meer te
krijgen en die ellende wil Audrey niet nog een keer. Het
blijven namelijk wel levensgenieters maar zeer bewuste
levensgenieters. Als men een zoekopdracht op internet
zou doen met de term ‘Carpe diem in de zuiverste vorm’,
zou er een foto van deze mensen moeten verschijnen.

Kijk nou eens!

Ik ben dan misschien van oorsprong geen Zandvoortse, maar
kan me wel volledig inleven in dit fenomeen. Mijn fijnbesnaardheid ligt dichtbij die van Kostunerix, in mijn kookkunsten. Ik denk namelijk dat ik redelijk kan koken. Zeker geen
topniveau, maar gewoon lekker. Maar de enige die feedback
mag geven ben ik zelf. Dus geen gemok van mijn dwarse
dreumes van 1,5 jaar oud als hij mijn met liefde gemaakte
groenten weer niet blieft. Of dat een whisky drinkende en
rokende gast de huisgemaakte tomatensoep geen smaak
vindt hebben. En al helemaal geen trauma met bijbehorend
commentaar van manlief als eens in drie jaar tijd de gehaktballen ietwat ziltig (lees zout) uitgevallen zijn. Shit!
Ik word ook wel eens uitgescholden voor rotte vis. Dat gebeurt nu eenmaal als je alcohol in de horeca schenkt, je verantwoordelijkheid hebt, en werkt met ‘gasten’. Soms ook
vervelend, gênant zelfs. Maar vaak niet voor mij, maar voor
de mensen die schelden. Het is vaak een teken van zwakte,
denk ik dan. Blijkbaar kunnen ze met ABN niet meer uit de
voeten en grijpen ze uit onmacht naar scheldwoorden. Ik ga
hier geen reclame maken voor SIRE en ben zelf ook niet geheel
een heilig boontje moet ik eerlijk toegeven. Ook ik verlies mijn
woorden van tijd tot tijd. Maar onlangs las ik over een dorp
in Nederland waar een vloekverbod van kracht is. Volledig
tegen de vrijheid van meningsuiting in uiteraard, en dus niet
te realiseren. Echter het zet je wel aan het denken… Eigenlijk is
schelden behoorlijk ordinair. Bovendien krijg je mij sneller op
de kast met het beledigen van mijn kookkunsten dan met een
lelijk woord. Mijn conclusie: als je iemand
echt wil raken zal je een gevoelig punt
moeten ontdekken. Dat vergt enige vorm
van menselijk inzicht en is godzijdank
niet voor iedereen weggelegd.

door Mandy Schoorl

door Ramona Jonkhout

Tegeltje

Welke letters zie je?

Stilte is een
stukje hemel
dat afdaalt naar
de aarde.
(Ernest Psichari)
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Rob Dolderman probeert ook dit jaar weer Zandvoorters
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stijldansen.
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De oplossing staat elders op deze pagina
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Eén dansles zegt nog niet
veel, maar ik kan het alle
mannen die de smeekbedes
van hun vrouw tot nu toe
niet verhoren, aanraden het
een keertje te komen proberen in de dansschool. Aan
Rob zal het niet liggen. Die
is heel enthousiast en legt
het op een leuke manier uit.
Behalve beginners heeft hij
ook les aan groepen voor
gevorderden en binnenkort
gaat hij ook de Zandvoortse
scholen langs om kinderen kennis te laten maken
met de dans. Danscentrum
Rob Dolderman is gevestigd in theater De Krocht
aan de Grote Krocht 41 in
Zandvoort . Aanmelden
voor de danslessen kan
via tel. 06-21590520. Meer
informatie zie www.dansschoolrobdolderman.nl.
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kookrubriek

Aanmelden

Oplossing Breinbreker

28

18
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Zie pagina 10

Plaats een
Zandkorrel

Oplossing Kakuro

4

Iets te (ver)kopen?

Na een lange inleiding
over het wel en wee van

7

Snijd voor de compote de uien in kwarten. Snijd de kwarten in de lengte door de helft
en snijd vervolgens deze stukken nogmaals over de lengte. U krijgt zo lange stukken
ui. Verwarm de stukken ui samen met de suiker en de vanillesuiker in een sauspan met
wat water tot een compote ontstaat. Reken op zeker 30 minuten. Zet apart. Verwarm
ondertussen de oven voor op 200 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Meng in een
bolle schaal de bloem met de boterblokjes, de kaas, de eidooier en het kerriepoeder tot
een deeg. Vorm van het deeg koekjes en verdeel deze over de bakplaat . Bak de koekjes
in 5 minuten goudbruin (of net ze langer als dat nodig is). Haal de koekjes uit de oven
en laat ze afkoelen. Verdeel de crème fraîche of geslagen room (hangop is ook erg
lekker) over de koekjes. Leg op de crème fraîche of room een lepel rode uiencompote.
Dien vervolgens op als dessert.

Duizelig

9

Bereiding:

2

1/2 theelepel
kerriepoeder,
125 ml crème fraîche
of geslagen room.

13 12\28 6

100 g koude boter,
in blokjes,
100 g oude kaas, geraspt,
1 eidooier,

		

500 g rode uien,
250 g fijne suiker,
1 zakje vanillesuiker,
100 g bloem,

8

Benodigdheden:

5

Dessert voor 4 personen

Kaas is een mooie afsluiting van een goed diner. Eventueel kunt u na de kaas nog
een ‘zoet’ dessert serveren. Deze week een kaasdessert dat eens anders dan anders is.

13

Kaaskoekjes met compote van rode uien

7

Recept

4

Recept

5

Kook eens anders

8

De oplossing staat elders op deze pagina

Mijn vrouw probeert al
jaren me mee te krijgen
naar dansles. Tot voor kort
zonder succes. Maar nu,
min of meer gechanteerd,
heb ik de stoute (dans)
schoenen aangetrokken
en ben met haar meegegaan voor de beginnerscursus bij Dansschool Rob
Dolderman. En met mij
nog meer paren. Rob ontvangt iedereen persoonlijk
en het moet gezegd, de
danszaal ziet er gezellig
uit, met grote spiegels, dan
kun je goed zien wat je fout
doet, en veel gekleurd licht.
Dolderman blijkt een flinke
prater die, met hier en daar
een kwinkslag, de beginners op hun gemak weet
te stellen.
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stijldansen, de prachtige
houten vloer en welke
schoenen daar het beste
bij passen om niet uit te
glijden, gaat het echte
werk dan eindelijk beginnen. Op het programma
staat de quickstep. Leraar
Dolderman doet de eerste
pasjes voor. Rechter been
voor, links opzij en aansluiten, nog een keer naar links,
dan rechter voet naar achteren, bijsluiten en …Het
duizelt me nu al. In mijn
idee ga ik dat nooit leren.
Maar het valt mee. Na een
paar keer komt naar boven
wat ik 45 jaar geleden als
jochie al geleerd heb. En
zowaar komen er al dansende, op gezellige muziek,
weer enkele variaties boven
drijven, die ik stiekem mijn
eigen partner opdring. Ik
kan het nog! Ik raak zowaar enthousiast dat ik de
draad na zoveel jaren weer
kan oppakken. Dat duurt

door Kees Rutgers
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Dansles van Rob Dolderman in De Krocht
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mannen, hè… En die zijn toch wel nodig wil je leuk kunnen
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

niet mee. Vrouwen willen wel, heel graag zelfs! Maar die
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in theater De Krocht aan het dansen te krijgen. Dat valt
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niet lang, want als Rob zegt
dat we nu gaan ruiken aan
de Chachacha, krijg ik het
Spaans benauwd. Maar hij
weet het zo leuk te brengen, dat zelfs een houten
klaas als ik het na een paar
keer doorheb en tot verbazing van mijn vrouw soepeltjes de Chachacha dans.
Dolderman kan er geen
genoeg van krijgen. De les
duurt eigenlijk vijf kwartier,
maar het loopt een half uur
uit omdat iedereen het leuk
vindt. En dat was het ook,
moet ik als anti-danser toegeven. Het was de eerste
les weliswaar en er volgen
er nog 26… Met de Engelse
wals, de Tango, de Jive, Salsa
en andere dansen nog op
het programma.

-
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Dansen is plezier voor twee…
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

		

=
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door Edwin Gitsels

Vieze luiers en blinde vinken

Op pad met Hyvesvrienden van de Waterleidingduinen
Sociale media als Facebook en LinkedIn krijgen wereldwijd
steeds meer invloed op ons leven. Hele dictaturen worden

omver geworpen dankzij deze nieuwe manier van groepsvorming. Een stuk onschuldiger, maar ook positief is een groep

mensen die elkaar gevonden heeft op Hyves dankzij een gezamenlijke passie: de Amsterdamse Waterleidingduinen.

in die tijd, waarvoor hij veel heeft moeten lobbyen. Gelukkig
waren er een paar Engelse rijke lieden bereid om te helpen,
waar ook niet iedereen blij mee was trouwens, omdat dan
een gedeelte van de waterleiding in Engelse handen kwam.
Maar goed, de eerste schep werd in 1851 in de grond gezet
door Prins Willem van Oranje, de kroonprins, zoon van Prins
Willem III.’
Dus we hadden al eerder een Prins Willem die in de waterhuishouding zat. De Oranjekom is als eerste uitgegraven,
maar liefst zes meter diep. Daar kwam dus een enorme
hoeveelheid zand uit, dat rondom de kom werd gedropt.
Daardoor is het zo’n fraai heuvelachtig gebied geworden.

Blinde vinken

Peters verhalen gaan helemaal terug tot 3000 voor Christus,
toen het oude duin is ontstaan. Hij vertelt over stormen en
stuivend zand en unieke begroeiing, en we hangen aan zijn
lippen. Bij een gebouwtje houdt hij stil en zegt: “We zijn hier
bij het vinkenhuisje. De edelen beoefenden hier van midDe groep bij het zogenaamde vinkenhuisje | Foto’s: Jolanda Meier-Koning
den 19e - tot begin 20e eeuw het vinkenvangen, vooral in
de herfst. Dan liep hier een touw - een vinkentouw - naar
Onlangs bedachten de groepsleden dat het natuurlijk leuk is het veld en daar lagen twee vallen met netten. Om vinken
om elkaar online foto’s te laten zien en ervaringen te delen, te lokken hadden ze verschillende manieren. Een beetje onmaar dat het misschien ook wel aardig zou zijn om elkaar vriendelijke manier was het blinden. Dan brandden ze de
eens in levende lijve te treffen en samen door de duinen te oogleden op elkaar…’
lopen. Eén van hen, Peter Hofland, bood aan om gids te zijn (‘Smakelijk eten jongens!’, roept een van de toehoorders die
en een aantal interessante wetenswaardigheden over het net in een boterham hapt.)
‘… zodat ze niets meer zagen en gemakkelijk te foppen waren
geliefde gebied te vertellen.
Het was een grijze zaterdagochtend toen twaalf mensen in het denken dat het lente was. Want in de lente zingen ze
zich bij De Oase verzamelden, allemaal uitgerust met een en dat trekt andere vinkjes aan. Daar komt de naam blinde
rugzakje, een paraplu of poncho, stevige stappers en uiter- vinken vandaan.
aard een fototoestel, liefst zo’n joekel met een zoomlens. In ‘Als de vinken gevangen waren, werd ze de kop ingedrukt –
de rugzakjes zaten boterhammen en water, kortom: ze had- nog een uitdrukking die we allemaal wel kennen – en dan
den zich allemaal terdege voorbereid op deze natte safari. De gingen ze naar de poelier. Ze vingen er zo’n 300 per dag. Er
meesten hadden elkaar nog nooit ontmoet, maar dat deed er deden veel mensen enthousiast aan mee, de pastoor, de slabinnen vijf minuten al niet meer toe. Er was een prima sfeer ger, de groenteboer, iedereen kwam hier naar toe. In 1933
en iedereen kletste gezellig met iedereen tijdens het lopen. werd de vogelwet uitgevaardigd, toen was het afgelopen.’
Er was veel overeenstemming over het weren van fietsen uit Weer zo’n fijn staaltje van menselijk vernuft waar me trots
de AWD en hoe het toch mogelijk is dat er mensen zijn die op mogen zijn, dit verhaal.
zelfs in dit schitterende natuurgebied vieze luiers laten rond- Halverwege de wandeling werden we helaas overvallen door
slingeren. Minder eensgezindheid was er over de situatie met enorme plensbuien. Maar dat mocht de pret niet drukken: dit
de damherten (‘Hoezo teveel herten? Hoeveel herten hebben was een mooi voorbeeld van hoe een gezamenlijke interesse
we nou gezien de hele ochtend, drie?’ ‘Nou, ik lus wel een dankzij internet tot een welbestede zaterdagochtend kan
hertenbiefstukje hoor! Wij zijn vleeseters, dat is de evolutie.’) leiden, en tot nieuwe kennis èn kennissen!

De eerste schep

Peter Hofland had zijn rondleiding zorgvuldig voorbereid.
Met keurig uitgetikte notities in een geplastificeerd mapje
in de hand vertelde hij smakelijk over de geschiedenis van de
waterleidingduinen. “In 1845 ging Jacob van Lennep met zijn
vrouw bij zijn ouders op bezoek, in Heemskerk. Op een gegeven moment zegt zijn vrouw:‘Zal ik even wat water halen, vers
duinwater uit de pomp?’ Van Lennep vond het erg lekker en
zei: ‘Dit water zouden de Amsterdammers ook moeten hebben.’ Waarop zijn vrouw zei: ‘Nou, regel jij dat dan!’ Zo gezegd,
zo gedaan, al ging het niet zo soepel als hij aanvankelijk dacht.
Hij had 2,5 miljoen gulden nodig, een gigantisch vermogen

De Oranjekom is maar liefst zes meter diep

Walk of Fame
aflevering 8

Roy Schuiten,

In Zandvoort geboren racebeest op de fiets
Roy Schuiten kwam

in 1950 in Zandvoort

ter wereld. Het was

op de fietspaden

door de duinen waar
hij de passie voor de

wielersport ontwikkelde. Toen hij 16

jaar was, besloten

zijn ouders naar het oosten van het land te verhuizen
om daar een horecabedrijf te beginnen, in ’s-Heeren-

berg. Daar werd Roy lid van Wielervereniging De Zwaluwen in Doetinchem. Zijn ouders steunden hem volledig
en waren apetrots op hun talentvolle zoon.

Roy’s grote voorbeeld was Peter Post. Zijn kamer was
behangen met foto’s van zijn held. Maar langzamerhand
werd steeds meer ruimte ingenomen door de door hem
zelf gewonnen bekers en kransen. Post werd zijn eerste
ploegleider en de bewondering bleek wederzijds: de legende was onder de indruk van het talent van zijn jonge
protégé.
Roy Schuiten groeide stap voor stap uit tot een succesvol
wielrenner, door fans betiteld als ‘een blonde god’. In 1973,
23 jaar oud, won hij Olympia’s Tour, werd hij profrenner bij TI-Raleigh en wereldkampioen achtervolging op
de baan. In 1975 wist hij de wereldtitel voor de tweede
maal in de wacht te slepen. Daarnaast werd Schuiten
maar liefst zesmaal Nederlands kampioen, eveneens in
de achtervolging. Ook op de weg leverde de geboren
Zandvoorter mooie prestaties: tweemaal deed hij mee
aan de Tour de France en viermaal aan de Ronde van
Italië. Bovendien won hij tweemaal de Grand Prix des
Nations. In 1981 behaalde hij de overwinning in de Acht
van Chaam.
Schuiten staat bekend als een van de stijlvolste tijdrijders
en achtervolgers die we ooit in Nederland gehad hebben.
Hij besteedde altijd de grootste zorg aan nauwkeurige
voorbereiding, compleet met allerlei rituelen. Dat hij
daarmee opviel was voor hem een prettige bijkomstigheid. Want deze sportman had speciale voelsprieten voor
sfeer, stijl, uitstraling en entourage.
Maar hij had ook zijn beperkingen; vooral met klimmen
had hij niets. Wedstrijden met bergen waren niet aan
hem besteed. Hij hield meer van met een bloedgang
omlaag vliegen, of solistisch over de weg of de baan
schieten. Dan was Schuiten in zijn hoogtijdagen vrijwel
niet te evenaren.
Nadat hij zijn fiets aan de wilgen had gehangen, was hij
nog een jaartje ploegleider bij de PDM-ploeg, maar dat
was geen groot succes. Hij volgde het voorbeeld van zijn
ouders en koos voor de horeca, maar dan in Portugal. Daar
overleed hij in 2006, vermoedelijk ten gevolge van een
maagbloeding. Roy Schuiten werd slechts 55 jaar oud.
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Zandvoortse Bridgeclub viert 65 jarig jubileum
Afgelopen zaterdag vierde de Zandvoortse Bridgeclub (ZBC) het feit dat exact 65 jaar geleden, op 17 september 1946, de bridgeclub werd opgericht. Het jubileum werd met 65
paren gevierd in het denksportcentrum 't Spaerne in Haarlem. Daarbij werd veelvuldig
teruggeblikt maar uiteraard ook flink gebridged.

Uiteraard werd er ook gebridged tijdens de viering van het 65 jarig bestaan van de Bridgeclub

In het voorwoord bij het
tienjarige bestaan in 1956
(een bridgedrive op 6 oktober in restaurant Keur aan de
Zeestraat en een borreluurtje
en dinerdansant op 7 oktober
bij Bouwes) gaf voorzitter
Bisenberger aan, dat reeds
in de oorlogsjaren bij twee
Zandvoortse ingezetenen
het plan rijpte om direct na
de oorlog ook in de badplaats
een bridgeclub op te richten.
Het ledental bedroeg oorspronkelijk 25 en is thans uitgegroeid tot maar liefst ruim
170. Bij de leden van het eerste
uur kom je in de uitslag van de
eerste zitting thans nog zeer
bekende namen tegen als:
Heldoorn, Polak en Brossois.
Ook nu nog zijn deze namen aan de club verbonden:

Herman en Rietje Heldoorn,
Dick Polak en Eugenie SpiersBrossois. Zij zijn de kinderen
van de oorspronkelijke leden
en zijn inmiddels ook al vaak
meer dan vijftig jaar enthousiaste spelers bij ZBC.
De clubavonden werden destijds, eveneens op de woensdagavond, gehouden in
‘Hollandia’ aan de Zeestraat.
Dat de huidige accommodatie wat minder in de smaak
valt, is bekend. Een andere
naam, die beslist niet onvermeld mag blijven, is die van de
veel te vroeg overleden Huub
Emmen. Naast een uitzonderlijk goede wedstrijdleider,
net als Johan Fabel en Chris
Braun, was Emmen tevens
een zeer goede bridger. Een

mooi verhaal is o.a. dat hij in
een moeilijk contract zat, dat
afhing van de vraag of Oost
of West de hartenheer had.
Hij kondigde toen aan: "wie
hartenheer heeft, geeft een
rondje", waarop Oost onmiddellijk reageerde: "nee, daar
voel ik niks voor". Het
contract was daarna
eenvoudig met de
gemarkeerde snit
gemaakt.

laatste had onder meer als
standaard gezegde: "geef
schoppenboer of klavertien
een kans".
Aan het 65-jarige jubileum
namen afgelopen zaterdag
in het denksportcentrum 't
Spaerne in Haarlem 65 paren deel. Er werd uiteraard
fanatiek gebridged. Na een
uitstekende lunch was er 's
middags een rondvaart met
borrel. Leuk om even terug in
de tijd te gaan: in het feestprogramma ter viering van
het 12,5 jarig bestaan stond
destijds vermeld: '18.00 uur
even tijd voor een borreltje,
maar matig s.v.p.!’. Zo'n oproep is tegenwoordig echt
ondenkbaar…
De feestelijke dag werd afgesloten met een heerlijk diner
en mede dankzij een enthousiaste zanger werden de vele
verorberde calorieën weer
kwijtgeraakt door de rest van
de avond lekker op zijn muziek
te dansen en te swingen.

Dat het spel tot
op hoge leeftijd
beoefend kan
worden lieten
in het bijzonder
de dames Anna
Harms en Dien
Lemmens (beiden al in de 90!) zien. De

combinatie van oefeningen en een toepasselijk strech-

programma. De oefeningen en het streching moet steeds
voorzichtig gebeuren, waarbij de pijngrens nooit over-

schreden mag worden. Met de oefeningen zal de beendermassa versterken, met minder pijn tot gevolg. Daarnaast
zal uw kracht aanzienlijk toenemen.
OOK Zandvoort gaat woensdag 5 oktober van start met
een gratis lezing over bewegen met fibromyalgie om
er vervolgens een cursus fibrogym van tien weken aan
vast te plakken. De les wordt
20

langzaamaan op uw niveau
opgebouwd.
Door streching wordt de
bloedcirculatie bevorderd,
wat erop neerkomt dat de
lengte van de spier toe-

neemt en de spanning
vermindert, waardoor uw
spier soepeler wordt. Uit
onderzoek is gebleken dat
bewegingstherapie een
van de effectieve behandelingen voor fibromyalgie is.
In het begin kunt u ervan
uitgaan dat u nog last zult
hebben van spierpijn, maar
op langere termijn zal de
verbeterde conditie en dito
spierkracht zijn vruchten afwerpen. Daarnaast worden
de pijn- en slaapsyndromen
verlicht en zal de stress ver-

Jeu de Boules Vereniging Zandvoort nodigt haar ‘buren’
uit op hun gezellige Jeu de Boules complex gelegen aan de
Thomsonstraat 3 (naast de Key). De buren van de nabijgele-

gen flats aan de Lorentzstraat, en de rest van Nieuw Noord,
worden zaterdag 24 september vanaf 13.30 tot 17.00 uur
ontvangen met een kopje koffie of thee en hen worden de
beginselen van het spel graag uitgelegd.
Op 24 september viert Ne
derland voor de zesde keer
Burendag. Voorgaande jaren
was het steeds een groot
nationaal feest. In 2010 deden in heel Nederland maar
liefst 1 miljoen mensen mee!
Samen ondernamen zij allerlei activiteiten die de
buurt leuker maakten en

minderen.
Iets voor u? De lezing op
woensdag 5 oktober is gratis
en duurt van 20.00 tot 22.00
uur. De cursus fibrogym
start op vrijdag 7 oktober
en loopt tot 16 december.
De cursus bestaat uit 10 lessen en is iedere vrijdag van
9.30 tot 10.30. De kosten bedragen €55 inclusief koffie
en thee. Inschrijven kan via
www.pluspuntzandvoort.nl
of via het cursusbureau van
Pluspunt, tel. 5740330.

hen nader tot elkaar brachten. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en
het Oranje Fonds en wordt
ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd.
Met de nationale Burendag
willen beide organisaties
mensen dichter bij elkaar
brengen.

Slender You marathon
voor Reumafonds
Op vrijdag 7 oktober organiseert Slender You Zandvoort

een 24 uurs marathon. Op die dag wordt alles in het werk
gesteld om een zo groot mogelijk bedrag bij elkaar te krijgen voor het Reumafonds.
door Nel Kerkman

Fibrogym: bewegen met fibromyalgie
Fibrogym is een bewegingstherapie die bestaat uit een

Burendag bij Jeu de Boules
Vereniging Zandvoort

Tijdens de marathon kan iedereen tegen een gereduceerd
bedrag van € 8,- in plaats van
€ 11,50 kennismaken met de
zes bewegingsbanken. Boven
dien zijn er allerlei andere
bezigheden zoals voetenmassage, de vacu-shape, hippotherapie, nagels lakken, een
kapster en een loterij. Alles ten
baten van het Reumafonds. In
totaal doen 22 Slender You salons in Nederland mee waaronder Slender You Zandvoort
aan de Schoolstraat 3.

Ontspannen
zonder inspannen

Slenderen is voor veel mensen
nog niet zo bekend. Slender
You bestaat uit zes verschillende gemotoriseerde bewegingsbanken die het bewegen
begeleiden. Met de oefeningen worden de spieren en
huid versterkt en worden
gewrichten soepel gemaakt
zonder het lichaam te belasten. Het publiek dat zich
bezighoudt met slenderen
is vrij breed. Van mensen die

het voor hun plezier doen,
centimeters kwijt willen, tot
mensen die slenderen wegens medische klachten. Veel
mensen kunnen door een
ziekte niet voldoende bewegen. Door te slenderen wordt
het lichaam op een onbelaste
manier getraind en versterkt.
Bij elke oefening wordt men
door professionele medewerkers begeleid.

Schrijft u zich nu al in

Om mee te doen met de marathon van vrijdag 7 oktober
8.30 uur tot zaterdag 8 oktober 8.30 uur kunt zich nu al
inschrijven voor alle verschillende activiteiten, door langs
te komen of te bellen tijdens
openingsuren. Maar u kunt
natuurlijk ook spontaan binnenwandelen op 7 oktober om
een kijkje te nemen. Zelfs als
u een kopje koffie, of een andere consumptie afrekent of
een lot koopt, steunt u op die
dag het Reumafonds.
Kijk voor meer informatie op
www.slenderyouzandvoort.nl
of bel 06-19413733.

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

Gemeentelijke publicatie week 38 - 2011

Ingekomen vergunningenaanvragen

Vergadering college

Omgevingsvergunning

Begrotingswijzigingen

Zandvoort:
Poststraat 4, restauratie- verbouw pension, ingekomen 13
september 2011, 2011-VV-158
Boulevard Barnaart 10, plaatsen dubbele draaipoort parkeerplaats, ingekomen 14 september 2011, 2011-VV-159.

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 37 en
de verdere in week 37 door het college genomen besluiten
zijn in week 38 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die
op 25 mei 2011 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,
vanaf heden tot en met 25 mei 2011 ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis en op de website via raadsnet.

Verleende ontheffingen

Op 6 september 2011 is er een ontheffing verleend aan Pellikaan Bouwbedrijf te Tilburg op grond van artikel 4:6 van de
APV (geluid).
De ontheffing heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden aan de keldervloer van de parkeergarage Louis
Davids Carré aan de Prinsesseweg te Zandvoort. Bij deze werkzaamheden zal er een pomp worden geplaatst van 06.30 uur
tot 23.00 uur op de volgende dagen:
• op donderdag 22 september 2011, met alternatieve data voor
vrijdag 23, donderdag 29 en vrijdag 30 september 2011;
• op donderdag 6 oktober 2011, met alternatieve data voor vrijdag 7 oktober, donderdag 13 oktober en vrijdag 14 oktober 2011;
• op donderdag 20 oktober 2011, met alternatieve data voor vrijdag 21 oktober, donderdag 27 oktober en vrijdag 28 oktober 2011;
• op donderdag 3 november 2011, met alternatieve data voor
vrijdag 4 november, donderdag 10 november en vrijdag 11
november 2011.

Bentveld:
Wikkelaan 13, kappen van een boom (voorerf), ingekomen 08
september 2011, 2011-VV-157.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.
Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een
kopie van het beroepschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt griffierecht geheven.

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 09.00 en 11.00 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.

Een uit‘putten’de golfwedstrijd
Het valt niet mee om in je rolstoel en scootmobiel mee

te doen aan een putt wedstrijd. Voor de tweede keer had
Golfclub Sonderland cliënten van wooncentrum Nieuw

Unicum uitgenodigd om kennis te maken met deze sport.
Er was een uitdagend parcours van zes putting holes uitgezet en na uitleg kon de wedstrijd beginnen.

Vlnr. Jacques Glasbergen (3e), Ton Hulsbosch (1e) en Coen Bartels (2e)

tekst en foto Nel Kerkman

Golfclub Sonderland heeft
een goede band met
Stichting Vrienden van Nieuw
Unicum. Menig keer hebben
de golfers al schenkingen
gedaan ten behoeve van de
cliënten van Nieuw Unicum.
Zo kreeg de bewonersband
‘Building on Sand’ uit handen
van de wedstrijdcommissie
Ladiesday een elektrische
gitaar aangeboden en vorig
jaar schonk het bestuur een
cheque voor de aanschaf van
een onderwaterfiets. Ook de
‘Nieuw Unicum Open’ is een
succes en mede door de inzet van vrijwilligers van de

golfclub was deze dag niet
alleen leerzaam maar ook
erg gezellig.

De uitslag

Met de woorden “mijn dag
kan niet meer stuk” nam
een tevreden deelnemer afscheid. Hij had duidelijk genoten van de sportieve middag. Maar ook de andere 10
deelnemers hadden het naar
hun zin en wachtten aan het
eind van de dag met spanning op de uitslag. Winnaar
2010 Ceriel Fleur moest zijn
eerste plaats afstaan aan Ton
Hulsbosch, die met 15 slagen
uit 6 holes de eerste plaats
wist te veroveren. Tweede

eindigde Coen Bartels (16
slagen), die vorig jaar net buiten de prijzen vielm en derde
werd Jacques Glasbergen (17).
Naar zeggen kwam Jacques
al zeven jaar niet uit zijn rolstoel maar voor deze wedstrijd presteerde hij het om
bij iedere hole uit zijn rolstoel
te komen.
De overige deelnemers waren Martin van Rijt (19), Bas
van der Peet en Rob van den
Eijnde (20), Cyriel Fleur, Harry
Veeninga en Harry Vosse
(21) en de enige dame in
het gezelschap was Miriam
Steenkist (27). Alle deelnemers kregen een leuke sleu-

telhanger met putter en golfbal als prijs en de nummers
1,2 en 3 ontvingen een fraaie
glazen award.
Stichting Vrienden van
Nieuw Unicum bedankte
alle Sonderland vrijwilligers
voor hun inzet en had voor iedereen een leuk aandenken,
gemaakt door cliënten van
’t Winkeltje in Nieuw Noord.
Mede door de inzet van
de begeleiders van Nieuw
Unicum en de Sonderland
vrijwilligers kijken de cliënten terug op een fantastisch
golfevenement, zij hopen dat
deze activiteit in 2012 herhaald zal worden.
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softbal

voetbal

Softbalsters winnen
ook laatste wedstrijd
Kampioen in de zesde klasse softbal zijn ze al enige weken.
Maar de softbalsters van ZSC hebben ook hun laatste wedstrijd in winst kunnen omzetten. Het team van coach Willy
Balk was met 12-0 veel te sterk voor een zich zeer onsportief gedragende vierde team van Olympia Haarlem.

Terechte winst voor SV Zandvoort
SV Zandvoort heeft zaterdag een even belangrijke als terechte winst op Hellas Sport behaald. Hoewel het verschil

behoorlijk groot was werd pas vlak voor tijd de winst behaald. Bas Lemmens en Michael Kuijl waren trefzeker voor
Zandvoort dat met 2-0 won.

Nigel Berg kapt zijn tegenstander uit

Softbalsters speelden een zeer sterk seizoen | archieffoto

Volgens coach Willy Balk was
de laatste wedstrijd van het
seizoen voor de kampioenen
de minst leuke. Tegenstander
Olympia Haarlem 4 was het
gedurende de hele wedstrijd
niet eens met de beslissingen van arbiter Rob Til, die
de reguliere scheidsrechter Peter Douma verving.
“Olympia was het vooral niet
eens met de scheidsrechter
die naar mijn mening volledig onpartijdig was. Dit
keer viel Rob Til in voor Peter
Douma die ons het hele
seizoen gescheidsrechterd
heeft en viel dus met zijn
neus in de boter. Als zoiets
vaker gebeurt, dan gaat de
lol er voor deze heren wel af
natuurlijk. Wij zijn echter blij
met de heren die altijd voor
ons klaar staan en ik hoop
dat ze het nog een aantal
jaren voor ons willen blijven
doen”, zegt coach Willy Balk.

Trots

De laatste wedstrijd kenmerkte zich door een sterk
optredend ZSC met name
in de eerste inning. De slagploeg wist maar liefst negen
runs te scoren op het pitchen
van Olympia. De werpster
wist de slagzone niet goed
te vinden en moest alleen al
in deze inning niet minder
22

dan 6x4 wijd toestaan. Aan
de kant van Zandvoort wist
werpster Wilma Valkestijn de
plaat wel goed te vinden. De
Haarlemse dames konden
niet eerder dan in de vijfde
inning iets terugdoen. In
die inning kwamen er drie
dames van de gasten op
de honken met slechts één
uit. Maar toen liet Valkestijn
zien uit wat voor hout ze gesneden is en gooide 3 slag
waarna een ‘nul’ gemaakt
werd door een actie van de
tweede honkvrouw naar
het eerste honk. Het bleek
de laatste actie van het hele
seizoen te zijn. Laatste commentaar van een zeer gelukkige coach: “Ons veld speelde
verdedigend zeer goed en ik
ben dan ook heel trots op
onze dames.”

Op een door de regen spekglad veld moest zaterdag
een cruciale wedstrijd onder
vaak erbarmelijke klimatologische omstandigheden worden afgewerkt. Zowel Hellas
Sport als Zandvoort hadden
3 punten uit de eerste twee
wedstrijden op hun conto
staan. Winst was dus uitermate belangrijk voor beide
clubs om de aansluiting met
de top niet nu al te verliezen.
Zandvoort-trainer Pieter Keur
kon op naamgenoot John

Keur na, de Zandvoortse routinier kampt met een knieblessure, over zijn voltallige
selectie beschikken en dat is
wel eens anders geweest.
Zandvoort wist van de start af
aan het beste met de wisselende weersomstandigheden
om te gaan maar was voorin
meestal niet creatief genoeg
om er van te profiteren. Tot
de verdedigingslinie van de
gasten liep het goed maar de
boomlange keeper van Hellas

Na rust kwam Hellas Sport
furieus uit de startblokken
en moest Zandvoort-doelman
Boy de Vet enkele keren handelend optreden en dat ging
hem goed af. Toen de eerste
tien minuten voorbij waren, was het heilige vuur bij
de tegenstander op en kon
Zandvoort de draad in werkelijk een wolkbreuk weer
oppakken. Met nog een kwartier te gaan was het eindelijk
raak. Invaller Michael Kuijl, hij
kwam er al in de vijfde minuut
van de wedstrijd in voor de
geblesseerd geraakte Faisel
Rikkers, mocht op rechts ter
hoogte van het strafschopgebied een vrije trap nemen
die door het spekgladde veld

pardoes voor de voeten van
de vrijstaande verdediger Bas
Lemmens belandde. Die wist
er wel weg mee en versloeg
keeper Van Duuren voor de
eerste keer deze wedstrijd.
Een tiental minuten later
was Kuijl op zijn beurt doeltreffend. Een mooie voorzet
werd door hem tot doelpunt
verheven. Zandvoort won terecht van een bijzonder zwak
Hellas Sport.
Overige uitslagen 2e klasse
A: AFC – Aalsmeer: 0-0; TOB
– Opperdoes: 8-4; WV-HEDW
– Overbos: 3-14; Castricum AMVJ: 3-3; Amstelveen – ZOB:
1-1 en BOL – Monnickendam
werd 6-4. Door deze resultaten staat Zandvoort na
drie wedstrijden op de derde
plaats, slecht 1 punt achter
koploper Castricum en de
nummer 2 ZOB.
Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort om 14.45 uur uit bij
AFC dat dit seizoen een zeer
zwakke start kent en slechts
een schamele 2 punten heeft
vergaard. Deze wedstrijd begint om 14.45 uur!

hockey
De Kraaien te sterk voor Zandvoort
De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub hebben afgelopen zondag uit tegen De Kraaien in Zaanstad een stevige tegenstander gehad. De thuisclub ging met een 2-1 eindstand
aan de haal waardoor de punten in de Zaanstreek bleven.

Hogere klasse

Het is een zeer enerverend
seizoen geweest waarin
ZSC veel sterker was dan de
meeste tegenstandsters. Er
werd slechts één keer verloren, dus ZSC is terecht afgetekend kampioen geworden.
Komend seizoen zal ZSC in
een hogere klasse uitkomen, wellicht een reden voor
Zandvoortse dames om zich
aan te melden om het team
te versterken.

Sport was meestal een sta-inde-weg. Gaande de wedstrijd
werd het duidelijk dat de
Zaandammers niet bepaald
over een goed voetballend
team beschikten en was het
eigenlijk min of meer eenrichtingsverkeer richting het
Zaanse doel. Ondanks de druk
konden de gasten tot de rust
in ieder geval de spreekwoordelijk nul vasthouden.

Dorien Schneider in de aanval

Na de eclatante overwinning
van vorige week tegen HIC
27 (11-1), wist coach Cees van
Deursen dat er dit keer wel uit

een ander vaatje getapt zou
moeten worden. Hij kreeg helemaal gelijk, want de Zaanse
dames lieten zich de kaas niet

van het brood eten, alhoewel
ze niet op zoveel tegenstand
hadden gerekend. Zandvoort
kon door een sterke verdediging tot de rust gelijk opgaan
met de dames van de thuisploeg, 0-0.
Na de pauze zette Kraaien
behoorlijk veel druk op het
Zandvoortse doel. Echter, opnieuw wist de Zandvoortse
verdediging van geen wijken
en hield het doel nog lange
tijd schoon. Totdat de spits van
de thuisploeg door middel van
een solo de Zandvoortse doelvrouw wist te verschalken, 1-0.
Luttele minuten daarna kreeg
de Zandvoortse rechtsachter
Anouk van Deursen vlak voor
de doellijn een bal op haar

hoofd. De uitstekend keepende Tessa Keur had daarna
even meer aandacht voor
haar medespeelster dan voor
de bal waar Kraaien dankbaar
gebruik van maakte en de 2-0
binnen tikte, omdat de arbiters het spel niet stillegden.
“Wij begonnen daarna met
een slotoffensief. 9 minuten voor tijd wist de teruggekeerde en jagende Dorien
Schneider de bal achter de
keepster van Kraaien te schieten voor de 2-1. In het restant
van de wedstrijd creëerden
we nog wel een paar kansjes
maar de gelijkmaker bleef helaas uit. Het was een mooie
wedstrijd, alleen jammer van
het verlies”, zei Van Deursen
na afloop.
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paardensport

zwemmen

Open huis maneges groot succes
Maneges in heel het land hadden afgelopen wekend hun

(stal)deuren opengezet om jong en oud kennis te laten maken met de paardenwereld. In Zandvoort en Bentveld kon

men terecht bij Manege Rückert en Stal de Naaldenhof. De
belangstelling bij beide maneges was overweldigend.

van de paardensport is het
polo. Twee beoefenaars uit
Wassenaar gaven een demonstratie en lieten zien
dat het moeilijker is dan
een partijtje voetbal, wat
paarden overigens ook beheersen. Beheerst zo kun je
de pas de deux met muziek
noemen, die werd uitgevoerd door twee rijdsters,
begeleid door een ruiter te
paard met saxofoon. En dat
in de stromende regen!

Paardenfluisteraar

Best spannend om voor het eerst op een paard te zitten

Vooral voor kinderen was het
een leuk uitje want ze mochten zelf, onder begeleiding,
op een paard of pony rijden.
Voor de meesten was het de
eerste kennismaking met dit
edele dier. Soms was het wel
een beetje eng, want als je zo
naast een paard staat is het
toch wel erg groot.
Bij Stal de Naaldenhof in
Bentveld werden in de buitenbak de hele dag demonstraties gegeven in veel
disciplines, waaronder een
ponyrace, waarbij een van

de jeugdige ruiters in het
heetst van de strijd van zijn
pony viel, pardoes in de modder, veroorzaakt door de vele
regenbuien die regelmatig
de manege teisterden. Eskil
Hulstra demonstreerde een
‘uitstervend’ onderdeel: het
zogenaamde dameszadel-rijden. Daarbij zit de dame met
beide benen aan één kant. Op
het oog een ongemakkelijke
houding, maar volgens Eskil
rijdt het heerlijk.

Spectaculair

Een spectaculair onderdeel

Eigenaresse van Stal de
Naaldenhof, Pluis Lindeman,
was apetrots dat de dag zo
voortvarend verliep, met
als klap op de vuurpijl een
optreden van een paardenfluisteraar, die vooral,
zo kwam tot uiting, een
uitkomst is voor nerveuze
ruiters.

Manege Rückert

Ook bij Manege Rückert was
de open dag een succes.
Dat kwam zeker door het
enthousiasme dat eigenaar
William Rückert uitstraalde
bij zijn uitleg van de verschillende onderdelen als
springen en mennen. Met
dat laatste onderdeel, dat
nieuw is bij de Zandvoortse
manege, hoopt Rückert

mannen enthousiast te
maken voor paarden. Kerels
op een ‘knol’ krijgen is een
bijna een onmogelijke missie, maar achter het paard,
in een wagen of op een kar,
dat lijkt te gaan lukken.
Rückert ziet zijn manege
als een leerbedrijf, waar het
mogelijk is alle takken van
paardensport te beoefen.
Vooral de buitenritten in de
duinen en over het strand
zijn populair. “Daarvoor komen mensen uit het hele
land om hier aan mee te
kunnen doen”, zo vertelde
hij trots.

Ontspannen sfeer

Wat bij beide maneges opviel was de ontspannen
sfeer die er heerste. Oud en
jong was in de stallen bezig
met het op- en aftuigen, uiteraard goed bedoeld, van
de paarden(jes). Vrijwilligers
liepen af en aan en ouders
hadden geen kind aan hun
kroost, dat niet bij de paarden weg te slaan was. En
dat is eigenlijk precies wat
de maneges met de open
dag willen bereiken: mensen enthousiast maken voor
paarden in de hoop dat ze
in de een of andere vorm
in de paardensport terecht
komen.

handbal

nog prille seizoen binnengehaald. Op een kletsnat veld werden de reserves van Vido op

een verdienstelijk 8-8 gehouden. Lucia van der Drift en Romena Daniels zijn beide op vakantie en Asia el Bakkali kampt met een blessure. Door invaller Samantha Mans was het
team compleet maar wisselmogelijkheden waren er niet.
Een enerverende wedstrijd
ontstond door zeer slecht
weer. De bal was glad van
het overvloedig neerstortende hemelwater en door een
veld met verscheidene plassen was het de speelsters
niet gegund om dribbelend
de bal te spelen. Doelvrouw

Angela Schilpzand herinnert
zich: “De weersomstandigheden waren bar en boos,
het regende pijpenstelen
met een dreigende onweerslucht. Aan het begin van de
tweede helft werd het even
droog, maar de laatste 10
minuten begon het weer

te hozen met zelfs een klap
onweer erbij! Ondanks alles
hebben we toch twee keer
weten te scoren vanuit een
break out. Je kunt op zo een
nat veld weinig of niet stuiteren, je moet je spel dus
aanpassen door meer over te
gooien en direct te passen.”

Met een weer opvallende en door de jeugd geliefde Aqua
Disco in het zwembad van Center Parcs werd vrijdagavond
de laatste activiteit van de stichting Vierdaagsen Zandvoort

in 2011 definitief afgesloten. We kijken nu al weer uit naar
de vele Zandvoortse evenementen in 2012 van de vele vrijwilligers van deze actieve stichting.

Na het zwemmen konden de medailles worden opgehaald

Precies om zes uur werd
vrijdagavond het startschot
gegeven voor de laatste en
beslissende avond van de
zwem4daagse. Alle deelnemers waren in de loop
van de avond aanwezig om
hun felbegeerde medaille
in ontvangst te nemen. De
Triathlondeelnemers kregen
daarnaast ook nog een speciaal aandenken mee.
Een heerlijk ontspannen sfeer
onder deelnemers en vrijwilligers maakte het tot een geweldig gezellige zwemavond.
De speciale eetwagen buiten
het zwembad opgesteld,
zorgde voor de noodzakelijke
warme en koude hapjes voor

deelnemers en vrijwilligers
van het Duikteam Zandvoort,
de Reddingsbrigade en de
verzorgers van de EHBO.
Tegen de vierhonderd deelnemers (meer mag niet ivm de
veiligheid) zwommen lekker
ontspannen hun laatste 250
of 500 meter in het gastvrije
zwembad en genoten van
de aanmoedigingen van het
publiek. De afsluitende Aqua
Disco gaf vooral voor de jeugdige zwemmers de nodige
afleiding en ontspanning.
Voor de organisatie en de
vele vrijwilligers was er veel
waardering en dat verdienen
zij zeker. Laten we maar hopen op minstens zo’n actief
jaar in 2012.

adverteerders

Eerste punt is binnen
De handbalsters van ZSC hebben afgelopen zondag op eigen veld het eerste punt van dit

Vierdaagse wedstrijden
feestelijk afgesloten

De hele wedstrijd wisten de beide ploegen het
evenwicht te bewaren
want na een 4-4 ruststand
werd het uiteindelijk 8-8.
Zandvoortse scores: Laura
Koning 4; Samantha Mans
en Martina Balk ieder 2 en
Naomi Kaspers 1 doelpunt.
De eerstvolgende wedstrijd
voor de Zandvoortse dames is komende zondag, 25
september om 10.20 uur in
Muiden tegen het keurcorps
van de gelijknamige handbalclub.
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K. Willemse
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Autobedrijf Zandvoort
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Cense en van Lingen
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Dansschool Rob Dolderman
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Elco Zwart
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Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
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van Rijnland
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Installatiebedrijf Ton Bakker
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Media Markt Cruquius
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Pluspunt
Red Coral
Restaurant Bliss
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Schoonmaakbedrijf b.v.
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Thalassa Strandpaviljoen 18
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
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Kunstkracht 12
heeft als thema
‘Spiegeling’

Op vijf podia in het centrum en op het strand verspreid

woonplaats van zijn mentor Klaas Koper was voor hem een grote eer.

totaal deden niet minder dan 330 zangers mee aan dit

Dorpsomroepersconcours van vorige week zaterdag. Dat hij ‘mocht’ winnen in de

De winnaars met 2e van rechts Peter Vader

Voor onze dorpsomroe
per Gerard Kuijper was het
de eerste keer dat hij de
organisatie in handen had,
steevast geholpen door
zijn steun en toeverlaat en
echtgenote Els. “Ik had het
anders niet gered”, zei hij
opgelucht na afloop.
In de aanloop naar het
Zandvoortse concours had

Kuijper ook nog eens grote
pech. Zijn ‘klink’ had het
voor de tweede keer bege
ven (de eerste keer was in
de VS) waardoor hij bij De
Wurf moest aankloppen om
de ‘echte’ klink te mogen
lenen. Zaterdag stond hij
paraat met het attribuut
en was hij de gastheer van
12 collega-omroepers.

In de stralende zon werd het
concours afgewerkt en het
werd een zeer spannende
editie in Zandvoort. Aan het
einde van de twee roepen
was er tussen de nummers 1
en 4 een verschil van slechts
0,9 punten. Uiteindelijk
werd het Peter Vader uit
Zwolle, hij noemde zichzelf
“de bolle uit Zwolle”, die met
de eerste plaats ging strijken.
Tweede werd de viervoudig
Nederlands Kampioen Henk
v.d. Nieuwenhuizen uit
Oisterwijk en de derde plaats
ging naar de debutant uit
het gezelschap Peter Schuijn
uit Hattum. Gerard Kuijper
eindigde uiteindelijk op een
keurige zevende plaats en
heeft in een jaar tijd duide
lijk aan zelfvertrouwen en
persoonlijkheid gewonnen.

Avondvoorstelling Babbelwagen
Zon en cultuur

‘Van “zwaar weer”
heeft Cultureel
Zandvoort geen last’

Hockeysters halen
flink uit tegen
Amstelveen

Peter Vader uit Zwolle is heel verrassend de winnaar geworden van het 14e Stads- en

Auto Strijder
Zandvoort

De Mannetjes

Sport
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Shantykorenfestival

Kerkstraat 34-36 Zandvoort

Zie ook onze
advertentie pagina 10

Cultuur

Een zonnig weekend vol nostalgie

op alle monturen

www.autostrijder.nl

11

Scootmobielen
racen over het
circuitterrein

Flessenpost uit
Verenigd Koninkrijk
aangespoeld

uitverkoop

Zie onze advertentie op de achterpagina

De dorpsomroepers hadden het gezellige Kerkplein amper verlaten of de Babbelwagen
kwam ten tonele. Die verzorgde 's avonds een diavoorstelling op hetzelfde plein.

Dia’s van heel vroeger

Rond half negen werd ge
start en spreekstalmeester
Marcel Meijer begeleidde

met veel kennis en kunde
de vaak sprankelende fo
to’s uit het verleden van

Zandvoort met als thema
Zandvoortse Hoogvliegers.
Met een grote hoeveelheid
aan beelden nam Marcel
zijn gasten mee naar een
ver verleden van onze
badplaats en liet zien hoe
veel er in al die jaren was
veranderd. Een uitstekende
presentatie door de Babbel
wagen die door de vele toe
hoorders en kijkers zeer op
prijs werd gesteld.

waren zondag de shantykoren te gast in Zandvoort. In
zonovergoten festival dat, net als het Stads- en Dorps-

omroepersconcours, bij leven en welzijn komend jaar
het derde lustrum viert.

Samenzang op het Gasthuisplein

De opening was traditioneel
in Nieuw Unicum waar de
Weespertrekvaart Mannen
opnieuw lieten horen en
zien waarom zij zo popu
lair zijn. Een zeer gedreven
dirigent/zanger Vincent de
Lange (wat een stem heeft
deze man!) zweept zijn koor
op tot grote hoogte, dit tot
groot genoegen van de toe
hoorders. Deze keer waren
maar liefst 4 nieuwe koren
te bewonderen. Opvallend
was dat er dit jaar veel lie
deren werden gezongen die

niets met shantys (liederen
die gezongen werden op de
grote windjammers als de
zeilen gehesen of gestreken
werden) en zeemansliede
ren te maken hebben. Wel
waren de koren in vrolijke
en kleurrijke kleding gesto
ken en werd er uit volle borst
en overgave gezongen. Ook
dit keer werd het festival
afgesloten met een samen
zang op het Gasthuisplein
waarbij traditioneel het
Zandvoortse volkslied ten
gehore werd gebracht.

Gemeente Zandvoort bedankt alle burgers
die hebben meegewerkt aan het

participatietraject dat heeft geleid tot een
nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening.
Gemeente Zandvoort

1

dankbetuiging
Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden van

Louise Gerarda Kerkman - Cazander
- Loes -

2 Rebelse dagen
tijdens de Open Atelier route

waterstanden

30 tot 50 % korting
op de gehele collectie
‘Kunst is voor iedereen toegankelijk’

betuigen wij u onze welgemeende dank.

Marianne Rebel
De Wittstraat 11
www.rebelart.com

Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoléances
waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
Karin Kerkman

sept/okt

Zandvoort, september 2011

in memoriam
18 juni 1936

29 september 2006

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Lieve

Co Castien jr.

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Wat vliegt de tijd……
…..we missen je elke dag

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM

Thea, Marco en Jordey

Spotlights
feliciteert

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
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LOODS TE HUUR

Kamerlingh Onnesstraat 11/09
Deze loods/ opslagruimte is gelegen op het
bedrijventerrein in Zandvoort Noord
•
•
•
•
•
•

Vloeroppervlakte begane grond ca. 208 m2
9,80 breed x 21,10 lang (inwendig)
Eenvoudige entresol
Schuifroldeur hoogte ca. 2.96 mtr
Toilet
Nabij strand en centrum

Huurprijs: € 1.250,- p/mnd
Voor info bel: 06 53 690 671

Bewust kiezen,
bewust afscheid nemen
Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
UIT VA ART VERZORGING

met haar 10 jarig jubileum

kerkdiensten -

a.s. zondag

2 oktober is dit jaar
onze laatste dag.

Komende vrijdag

10.00 uur Protestantse kerk:
Kinderdienst met als thema ‘Noach’.

Komende vrijdag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. T.G. van der Linden uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor G. Zaal
2

Geniet er van
zolang het nog kan.

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

www.uitvaartverzorgingerika.nl

Tot die tijd bent u van harte
welkom om te genieten van
ontbijt, lunch of diner.
023-5713200
www.beachclubtien.nl

oktober
1+2 Kunstkracht 12 - Open atelierroute door Zandvoort
1 Garnalenpellen - 2e voorronde Zandvoorts kampioenschap.
Thalassa, aanvang 17.00 uur

1 Openbare dansavond - Danscentrum Rob Dolderman
in De Krocht, aanvang 20.00 uur

2 Culture at the Beach - Dinnershows in de 4
jaarrond strandpaviljoens

2 Jazz in Zandvoort - Gastoptreden Scott Hamilton.
De Krocht, aanvang 14.00 uur

IJsbaan dreigt in het water te vallen
De komst van een ijsbaan in Zandvoort rond de Kerst dreigt dit jaar niet door te gaan.

aanvang 14.30 uur

Raadsvergadering Debat en Besluitvorming d.d. 21 september

Nieuwe APV aangenomen
Vorige week heeft de Zandvoortse gemeenteraad de her-

ziene versie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
vastgesteld. Vooral de regels over honden uitlaten op het

strand en de sluitingstijden van de Zandvoortse horeca in

het centrum en op het strand, hebben in de weken vooraf-

gaande aan deze raadsvergadering veel stof op doen waaien.
Voor de herziening van de
APV had de raad eerder dit
jaar de participatiekaders
aangegeven. De adviezen
van de participanten zouden
worden overgenomen, tenzij
daartegen zwaarwegende
argumenten waren te geven,
zo zei de raad toen. Welnu, de
raad hield woord. De verschil
lende fracties hadden wel
hun accenten en soms ook
twijfels, maar per saldo kon
men met het participatiere
sultaat leven. De deelnemers
aan het participatietraject,
waaronder bewoners en on
dernemers, werden aange
spoord met elkaar in contact
te blijven, om met oog voor
elkaars belangen invulling te
geven aan ontwikkelingen.
Virgil Bawits (GL) wilde de
losloopgebieden van hon
den op het strand door de
raad laten vaststellen, maar
op aanraden van voorzitter
Niek Meijer wordt dat aan
het college overgelaten. Bij
het onderwerp openings

tijden van de strandhoreca
waren de participanten er
niet helemaal uitgekomen.
De raad volgde het college
voorstel om de situatie te
laten zoals die is: sluiten op
het middernachtelijk uur
(00.00 uur). Meijer toonde
zich verheugd over het parti
cipatietraject dat hij met veel
elan heeft ingezet. Hij zegde
de raadsleden toe de moei
lijk leesbare APV te vertalen
in begrijpelijke folders voor
bewoners en de gasten van
Zandvoort. Ook moest hij de
raad beloven bij de volgende
herziening de APV te ont
doen van overbodige en niet
te handhaven regels.
Naast het vaststellen van
de APV heeft de raad ook
ingestemd met de nieu
we Gemeenschappelijke
Regeling Belastingdienst
Kennemerland Zuid. Jerry
Kramer (VVD) is benoemd in
de hoorcommissie. Hij komt
in de plaats van zijn partij- en
fractiegenoot Ellen Verheij.

Kerkklokken

Oorzaak: geldgebrek. Vorig jaar was er naast een zak geld van de gemeente nog een flin- Met schrik las ik de kop van
een krantenbericht : “KLOK
ke financiële bijdrage van de ondernemers, maar die hebben nu ook al geld gestoken in
MAG NIET SLAAN” in het
nieuwe feestverlichting die er mogelijk gaat komen. En de gemeente heeft dit jaar tot nu Haarlems Dagblad van en
toe niet meer dan € 15.000 subsidie ter beschikking gesteld.
kele weken geleden. “De klok
van de Vogelenzangse kerk die
slaat op de hele en halve uren,
mag niet te horen zijn tussen
23.00 en 07.00 uur.” Nou ja,
wat een bericht. Door slechts
één klacht van een omwo
nende dame wordt het geluid
stil gezet. “Ze kan er niet van
slapen!”

11 Bingomiddag - voor ANBO leden. De Krocht,

Politiek verslag

column

Veel kinderen hebben vorig jaar op de ijsbaan leren schaatsen

Een van de drijvende krach
ten achter de ijsbaan, Leo
Miezenbeek: “We komen
een kleine € 35.000 tekort.
Het zou heel jammer zijn als
er na het succes van vorig
jaar nu geen ijsbaan op het
Raadhuisplein zou komen.
En ik denk dat er dit jaar
extra veel behoefte aan een
ijsbaan zal zijn, omdat een
heleboel mensen deze keer
niet naar de wintersport
gaan.”
De hoop is nu gevestigd op
een suikeroom die nog er
gens een potje euro’s heeft

staan om er een goed doel
mee te steunen, namelijk
kinderen educatief bezig te
laten zijn en Zandvoort ook
in de winter aantrekkelijk
te maken voor toeristen.
Miezenbeek: “De tijd begint
te dringen. Over twee weken
moeten we de knoop door
hakken. Dan wil de leveran
cier van de ijsbaan weten
waar hij aan toe is. Als er niet
snel een financiële injectie
komt, valt de ijsbaan in het
water, tenzij de gemeente of
iemand anders, dan wel een
groep ondernemers, zich ga
rant wil stellen voor het ont

brekende bedrag.” Wat dat
laatste betreft liet wethou
der Wilfred Tates weten dat
hij daar niet bij voorbaat af
wijzend tegenover staat. Wel
moet het college en de raad
daarover een standpunt in
nemen. Iets toezeggen kan
hij nu dan ook nog niet.
Zandvoorters, kom op! Die
ijsbaan moet er komen. Kent
u iemand die er ‘warmpjes
bij zit’? Trek hem of haar over
de streep om ook dit jaar ijs
pret in Zandvoort mogelijk
te maken. Wees geen ijsko
nijn, maar een kerstengel!

Auto weggenomen uit showroom
Vrijdag net voor het middaguur namen drie onbekend gebleven mannen een Audi weg bij Autobedrijf Zandvoort

aan de Kamerlingh Onnesstraat. De auto was daar ter re-

paratie afgegeven, maar de drie mannen zijn er zonder te
betalen met de auto vandoor gegaan. Hieraan ging enige
onenigheid vooraf.

Onder meer een deur van het
autobedrijf werd vernield en
er ontstonden in hun vlucht
enkele verkeersonveilige si
tuaties. "Hoe ze het hebben
geflikt begrijp ik nog steeds
niet. De auto stond in onze
showroom omdat ik het ei
genlijk niet vertrouwde. Wij
waren met vijf man in de
werkplaats en ze stelen ge
woon die auto onder je neus
vandaan. Ze reden achteruit

door de werkplaats naar bui
ten. "Mijn zoon werd daar
bij geraakt en moest aan
zijn enkel worden behan
deld in het ziekenhuis", zei
een nog steeds aangedane
Rob Witte, de eigenaar van
de garage. Hij is direct ach
ter ze aan gegaan want hij
wist dat ze niet ver zouden
kunnen komen omdat er
maar een geringe hoeveel
heid benzine in de tank zat.

Ondertussen zette ook de
politie de achtervolging in,
waarbij zelfs een helikopter
werd ingeschakeld.
De auto werd al snel, ver
laten, teruggevonden in de
omgeving van de Karel Door
manlaan in Aerdenhout. De
politie is direct een zoekactie
gestart naar de drie inzit
tenden, waarbij behalve de
helikopter ook Burg ern et
werd ingezet. Rond 14.10
uur werd een mogelijke
verdachte aangehouden op
de Duinlustweg. Hij is over
gebracht naar een politie
bureau en ingesloten voor
verhoor. De politie zet het
onderzoek voort.

Nu wonen wij al ruim 50 jaar
onder de toren van de R-K kerk.
Nog nooit heb ik me geërgerd
aan het slaan of gebeier van
dit uurwerk. Misschien omdat
mijn meisjesnaam 'Kerkman'
is? Wie zal het weten. Maar ik
ben nu eenmaal dol op kerken.
Altijd als ik een stad of dorp
bezoek, loop ik een kerk bin
nen en brand er een kaarsje.
“We zullen de klok 's nachts
uit moeten zetten”, zegt het
kerkbestuur van Vogelenzang
spijtig, “technisch is dat mo
gelijk maar we betreuren het
ten zeerste.”
Niet kunnen slapen door
het slaan van een klok....Als
ik (weleens) wakker lig in de
nachtelijke uren, vind ik het
wel fijn om te weten hoe
laat het is. “Goh, wéér een
uur voorbij”, brom ik dan in
mezelf, “zet gewoon je ver
stand op nul en ga pitten.”
Woorden die niemand hoort
als ik mezelf streng toespreek.
Waarschijnlijk kan die betref
fende mevrouw dat niet, he
laas. “Vroeger had de kerkklok
een belangrijke functie voor
mensen. Zij oriënteerden zich
op het slaan van de klok. Maar
tegenwoordig heeft iedereen
een horloge of mobiel”, lees ik
verder in het artikel. Ik hoop
niet, dat er in onze buurt ie
mand is die wakker ligt van
het slaan van de kerkklok.
Sterker nog, het vrolijke gebei
er fleurt me altijd weer
op. En ga ik ook stiekem
kijken wat er precies
aan de hand is. Beetje
nieuwsgierig? Hoe was
de meisjesnaam ook
weer? Kerkman. Toch?

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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Wil je ons gezellige
team versterken?
Wij zoeken een

medewerk(st)er
bediening
Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:

Voor middag en avond, vanaf 18 jaar
Kom langs en vraag naar Mike Aardewerk
Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Peuters in Beweging vanaf 2 jaar.
Woensdag 9:30 - 10:30

5 oktober t/m 14 december

Nagelstyling voor tieners,
laat je nagels maar vast groeien!

Donderdag 19:00 – 20:30

27 oktober t/m 10 november

Sushi restaurant

Workshop taarten versieren in de Herfstvakantie
Vrijdag 12:30 – 15:30

21 oktober

WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om de auto
winterklaar te maken. Winterbanden zorgen
bij een temperatuur onder de 7 graden voor
een betere prestatie.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen
Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Timmerclub, voor jongens en meisjes
Vrijdag 15:30 – 17:00

30 september t/m 16 december

Website bouwen, vanaf 11 jaar
Donderdag15:30 – 16:45

27 oktober t/m 8 december

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Volwassenen bewegen:
Meditatie-Yoga workshop
Zaterdag10:15 – 12:15

22 oktober

Aanbieding

Houding en Conditie op muziek 55 plus

voor vrijdag en zaterdag:

instromen kan altijd!

Donderdag 14:30 -15:30

22 september t/m 15 december

Creatief:
Improvisatie toneel, Theatersport
Donderdag 20:00 – 22:00

Sushi/lunch vanaf 12.00 uur
Diner tot 22.00 uur

29 september t/m 22 december

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Taarten versieren Een workshop
Zaterdag12:30 – 15:30
Woensdag19:00 – 22:00

8 oktober
12 oktober

Kunstgeschiedenis,
van impressionisme naar Van Gogh.

Donderdag 10:00 – 12:00

27 oktober t/m 3 november

Maak je dromen waar!
Een workshop met positieve gevolgen.

Maandag 9:30 – 15:00		

14 november

Beeldhouwen en Boetseren,
instromen is mogelijk

Maandag of donderdag 19:30 – 22:00
tot de 1ste week van december

Klussen in en om het huis,
voor mannen en vrouwen.

Vrijdag 17:30 – 19:00

28 oktober t/m 2 december

24 oktober t/m 28 november
26 oktober t/m 30 november

Digitale Fotobewerking
Donderdag20:00 – 22:00

27 oktober t/m 1 december

Basiscursus Senioren
Donderdag 10:00 – 12:00

11 oktober t/m 22 november

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
4

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Website bouwen en onderhouden
Woensdag20:00 – 22:00

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven.

Leuk hè!
Wat bloemen met je doen
Specialist voor al uw bloemwerken.

Centrale redactie: Joop van Nes

Office 2007 voor ZZPers
Maandag 20:00 – 22:00

Kerkstraat 5 (naast Giraudi) • Tel. 5735850
Dinsdags gesloten

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Computer:

• Ongevulde boterkoek
van € 4,95 voor € 3,95
• Chocoladeschuitje met slagroom
van € 1,95 voor € 1,65

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Dierenartsenpraktijk

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47
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Opmerkelijke vondst
op het Zandvoortse strand
Wie kent het liedje niet ‘Ik liep eens op het stille strand van Zandvoort aan de Zee…’?
Menig wandelaar zou dit liedje gezongen hebben bij het zien van de grote fles met een

nieuwe rode MINI coupé erin. Ware het niet dat op de zeer vroege zaterdagochtend van
stilte geen sprake was. De ‘gevonden’ fles werd omringd door fotografen en cameraploe-

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)

Seizoen begint nu pas

gen. Sensatie alom.

Flessenpost uit Engeland: een gloednieuwe MINI Coupé spoelde aan voor de Zandvoortse kust

door Nel Kerkman

Op zaterdag 24 september
om 07.00 uur had het re
clamebureau FEL naar alle
media een persbericht ver
zonden met de volgende
tekst. “Victor Bol van het
Juttersmu-ZEE-um wist in
alle vroegte niet wat hij zag
toen hij zijn rondje over het
strand liep om te kijken of
er nog iets te jutten was.
Bij het zien van de fles met
auto alarmeerde hij direct
de politie om melding te
maken van zijn opmer
kelijke vondst.” De media
maakten druk gebruik van
het telefoonnummer van
het Juttersmu-ZEE-um om
het naadje van de kous te

weten. Het nieuws ‘van het
ding op Zandvoort’ ging via
tweets, sms en radio als een
lopend vuurtje rond.

Geweldige stunt

In de loop van de zonnige
dag, toen de condens in de
fles stukje bij beetje ver
dween, werd het nieuwe
model Mini, met Engelse
nummerplaten, onthuld.
De belangstelling voor de
vondst was groot. Menigeen
maakte een foto om te vol
doen aan de vraag om zijn/
haar foto naar de Facebook
pagina van de Mini coupé
te sturen. Tevens kwam
strandvonder Niek Meijer in
eigen persoon poolshoog
te nemen van de vondst.

Helaas voor hem gaat
deze vondst terug naar de
rechtmatige eigenaar. Wel
zijn er 15 echte flesjes met
een mini-MINI en voorzien
van een GPS per boot in de
zee gegooid. Bij inlevering
van de fles mag de geluk
kige vinder met de nieuwe
coupé over Circuit Park
Zandvoort rijden. Inmiddels
zijn er 3 flessen ‘zichtbaar’
gemaakt en drijven rich
ting Zeeland. Dus houdt
de Facebook pagina in de
gaten voor de volgende
coördinaten. Want stel dat
de wind gaat draaien; dan
wordt het echt jutten om
een collector item aan het
stille strand van Zandvoort
aan de Zee te vinden.

ZANDVOORT SCHOON!?
= chemisch afval altijd apart
Gemeente Zandvoort

Klein Chemisch Afval hoort niet in de vuilnisbak en evenmin bij
het grofvuil. De vuilnisman is verplicht om het te laten staan.
Het kan gewoon worden ingeleverd bij winkeliers met een KCA
container, elke woensdagmiddag bij de Remise, Kamerlingh Onnesstraat 20 en 6x per
jaar bij de chemokar die in de wijken komt.
Zaterdag 1 oktober a.s. staat deze wagen weer bij de volgende haltes:
- Dirk van den Broek van 09.00 tot 10.00 uur
- Vomar / Pluspunt van 10.10 uur tot 11.00 uur
- Tolweg bij de Glas- en papierbakken van 11.10 tot 12.00 uur
Kijk voor verdere informatie op de afvalkalender 2011 of op de gemeentelijke website.

Het weekend was een
geweldige afsluiter voor
menig seizoensgebonden
strandpachter. Des te tries
ter was het voor strand
paviljoen De Haven van
Zandvoort (9) om geen 365
dagen per jaar open te zijn
geweest, zoals de tekst op
het bord aangeeft. Komend
weekend gaat het vaste pa
viljoen weer open en mo
gelijk komen er nog veel
zonnige dagen voor deze
pechvogels.

De jongste vrijwilliger?

De jongste (zorg) vrijwil
liger woont in Zandvoort
en haar naam is Else
Groenheide. De 9 jarige Else
is een speelmaatje voor Eva
die syndroom Down heeft.
De meiden doen mee aan
de filmwedstrijd van Mezzo
om het vrijwilligerswerk
voor Stichting Thuiszorg
Gehandicapten Haarlem
te promoten. En zoals Else
zelf zegt; er zouden meer
vrijwilligers moeten zijn
zodat iedereen gelukkig
wordt. Want met inzet
van vrijwilligers worden
ook Zandvoortse gezinnen
met kinderen met een be
perking ondersteund door
deze Stichting die altijd nog
meer enthousiaste vrijwil
ligers, jong en ouder, veel
of weinig tijd, in Zandvoort
of daarbuiten kunnen ge
bruiken. Bent u benieuwd
geworden naar Else en
Eva? Kijk op Youtube vrijwil
ligers en link naar de meest
inspirerende filmpjes. De
pubieksprijs gaat naar het
filmpje met de meeste hits
op Youtube.

Openhartig
interview

Op de lokale radio
zender ZFM staat ie
dere zaterdag tussen
12.00 en 13.00 uur
het programma Oud
Zandvoort geprogram
meerd. Komende zater
dag wordt een heel speciale
editie, want dan wordt name
lijk een openhartig interview
met de in 1996 overleden,
zeer bekende levenskunste
naar Edo van Tetterode uitge
zonden. Onlangs kreeg ZFM
een bandopname in handen
van ene G. Arts uit Best. Deze
heer had 25 jaar geleden
meegedaan aan een lande
lijke prijsvraag ‘Maak je eigen
Loeres’ en werd één van de 10
winnaars. Het inspireerde de
man zo erg, dat hij alles be
gon te verzamelen over het
leven van de Zandvoortse
kunstenaar. Dit resulteerde
ook in een uitgebreid inter
view van een uur, dat door
Arts op band werd opgeno
men. De kwaliteit van deze
band is verbluffend goed en
niet eerder te beluisteren ge
weest.

Optreden met klasse

Afgelopen Zaterdag 24 sep
tember was er een optre
den van Ruud Jansen in De
Krocht. Gitarist Paul Bakker,
bassist Cees van Laarse en
drummer Charles Duyff be
geleidden de bekende pia
nist en zanger Ruud Jansen
op een heel speciale manier.
‘Music goes back to the li
vingroom’, was het perfecte
thema, waarbij het viertal op
onnavolgbare wijze heel veel
muziek, onder andere van
de Beatles en de Beach Boys,
ten gehore brachten. Helaas
was De Krocht matig bezet.
Jammer voor deze musici die
meer publiek verdienden,
maar vooral jammer voor
diegenen die dit optreden
hebben gemist. Opvallend
was de hoge kwaliteit van

de stemmen van deze band
die zo goed en harmonieus
op elkaar waren afgestemd,
dat het een plezier was om
naar te luisteren. Het werd
een top optreden dat zeker
een herhaling verdient!

2 keer bekeurd

Donderdagmiddag hiel
den agenten een 16-jarige
Zandvoortse bromfietsster
staande voor een controle
aan de Zeeweg. Ze bleek
niet in het bezit te zijn van
een rijbewijs en werd hier
voor bekeurd. Rijden zonder
rijbewijs is niet toegestaan
dus moest ze haar weg op
een andere manier vervol
gen. Maar dezelfde agenten
kwamen haar even later
op de Boulevard Barnaart
weer tegen, rijdend op het
voertuig. Daarop werd zij
andermaal bekeurd, on
danks haar argument dat
haar af te leggen afstand te
ver was om te lopen.

Met pensioen

VVV-icoon Jeanette Harder
gaat per 1 oktober met pen
sioen. De Zandvoortse, die
al meer dan 35 jaar voor de
Zandvoortse toeristische
organisatie werkt, werd
door haar collega’s, familie,
bekenden en vrienden te
recht in het zonnetje gezet.
Jeanette begon haar loop
baan bij de VVV toen die
nog in het houten gebouw
tje op het Raadhuisplein
gevestigd was en heeft dus
op drie verschillende locatie
haar wervende werk voor
Zandvoort verricht. Deze
vrouw, met een groot hart
voor Zandvoort en voor de
VVV, heeft nu afscheid ge
nomen van ‘haar’ organi
satie om van het pensioen
te gaan genieten. Haar col
lega’s zullen haar zeker mis
sen maar wellicht kan zij nu
van haar expertise aangaan
de toerisme, voorvloeiend
uit haar werk, profiteren.
5
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Alex houdt het droog bij sluiting café
De dag na de definitieve sluiting van café Alex is de ont-

manteling van het legendarische horecapand aan het Gasthuisplein begonnen. Tafels en stoelen staan hoog opgesta-

peld, schilderijen en trofeeën zijn van de muur verwijderd

en alles wat aan het plafond hangt, wordt er vanaf gehaald.
Alex zelf staat boven aan een trap om een lamp los te koppelen. Het gesprek begint dan ook ‘op hoog niveau’.

Alex van den Bor en Gina van Milt

Wie verwacht had een trieste
Alex aan te treffen, heeft het
verkeerd. Even later, gezeten
op het terras, bekent de hore
caman in hart en nieren dat
hij blij is dat het over is. “Nee,
ik heb gisteren bij het afscheid
geen traan gelaten. Ik vind het
wel mooi zo na 19 jaar op het

Gasthuisplein. Dat de zaak nu
definitief dicht is, doet me ei
genlijk niks. Misschien komt
de klap later, maar nu ben ik
er klaar mee.” Dat het hem zo
genaamd niks doet, daar heeft
zijn zus, die hem nu met an
dere familieleden helpt met
het opruimen, een andere

mening over. “Hij houdt zich
groter dan hij is”, weet ze.

Niet meer in de horeca

Alex wist sinds drie maanden
dat de zaak dicht ging. Het
pand gaat tegen de vlakte
en de eigenaar gaat er ap
partementen neer zetten. “Er
komt wel weer een horecage
legenheid, zegt Alex, “maar ik
doe niet meer mee, hoewel
het me wel is aangeboden.”
In die laatste maanden van
afscheid heeft Alex wel veel
herinneringen voorbij zien
komen, goeie en slechte. “Als
je hier bijna 20 jaar hebt ge
werkt, maak je een heleboel
mee. De eerste jaren runde
ik het café samen met een
compagnon en heette het
Sesto Senso. Sinds 2000 heb
ik de zaak alleen en moest ik
de naam veranderen. En dat
werd, waarom ook niet, Alex.
Toen mijn gasten hoorden
dat de tent op slot zou gaan,
kwamen ze allemaal wel op
de proppen met een of an
der verhaal over wat ze hier
hebben meegemaakt. Ja, de
vaste gasten hebben het er

moeilijker mee dan ikzelf.
Het afscheid zondag was in
ieder geval prachtig. Met de
shantykoren voor de deur, het
mooie weer en een vol café.
Wat wil je nog meer. Dat is
pas stoppen op het hoogte
punt!”

Vakantie

Alex van de Bor gaat nu lek
ker genieten van een welver
diende vakantie: “Vooral mijn
vrouw is er heel blij mee dat ik
stop. Zes dagen in de week be
zig zijn met een zaak, dat hakt
er in. Ik ben ook geen twintig
meer… Wat ik nu ga doen, ik
heb geen flauw idee. Ik zie wel
wat er op mijn pad komt. Nee,
geen horeca meer. Hoewel,
zeg nooit ‘nooit’. Maar dan ze
ker geen eigen zaak.” Behalve
naar een nieuwe toekomst,
moet hij ook op zoek naar een
nieuwe stamkroeg. Enig idee
welke tent dat wordt? “Daar
vraag je mij iets. Nee, daar heb
ik nog niet over nagedacht.”
Nou, cafébazen in Zandvoort,
grijp je kans, ga de uitdaging
aan om Alex als gast aan de
bar te krijgen!

Verwendag voor
(ex-)kankerpatiënten

Oktober staat jaarlijks in het teken van Pink Ribbon, en dus
is deze herfstmaand een perfect moment om ook eens stil

te staan bij het grotere geheel. Om (ex-)kankerpatiënten
moed en inspiratie te geven organiseert Steunpunt OOK

Zandvoort op 14 oktober speciaal voor hen een verwendag.
Zij worden niet alleen uitgenodigd voor koffie en een heer-

lijke lunch, maar kunnen ook deelnemen aan workshops
die zowel leren als inspireren en motiveren.
De verwendag, die mede op
verzoek van de Toon Hermans
groep wordt aangeboden,
is bestemd voor alle Zand
voorters die met kanker te ma
ken hebben (gehad). Docenten
werken op vrijwillige basis en
deelname aan de verwendag
is gratis. De deelnemers kun
nen uit vijf workshops kiezen:
laat u verwennen met een
massage van handen en voe
ten of een gezichtsbehande
ling, of leer op verschillende
manieren ontspannen door
een workshop Intuïtief teke
nen, Kleien of Yoga te volgen.
De verwendag begint om

10.15 uur in het gebouw van
Pluspunt aan de Flemingstraat
met een ontvangst met kof
fie en wat lekkers. Van 10.30
uur tot 12.30 uur kunnen de
gasten deelnemen aan work
shops, waarvoor zij zich van
tevoren wel moeten inschrij
ven. Dat kan tot 6 oktober
via telefoon: 5740330 of per
e-mail: info@ookzandvoort.
nl. Na afloop van de work
shops is er tot 13.30 uur een
gezamenlijke lunch, waar ook
ervaringen kunnen worden
uitgewisseld met lotgenoten.
De organisatie hoopt u op 14
oktober bij OOK Zandvoort te
mogen verwelkomen.

Zandvoorter bouwt huis voor armen in Guatemala
Dorpsgenoot Floris Goezinne vertrekt op zaterdag 1 oktober
voor acht dagen naar Guatemala om daar mee te helpen bij
de bouw van huizen voor arme gezinnen. Hij doet dit samen

met 25 andere landgenoten onder supervisie van non-pro-

fitorganisatie Habitat for Humanity, die zich inzet voor betere huisvesting voor gezinnen in ontwikkelingsgebieden.

werkt elders in de
wereld. “Ik heb altijd
iets willen terug
doen voor de maat
schappij. Je kunt na
tuurlijk geld geven,
maar wat ik nu ga
doen, geeft natuur
lijk veel meer voldoe
ning.”
Floris Goezinne

Floris, die een eigen advies
bureau heeft in Zandvoort,
is op dit goede doelen pro
ject attent gemaakt door
een vriend die al eerder aan
bouwreizen heeft meege

Het bouwproject
speelt zich af in de
buurt van Cobán,
zo’n zes uur rijden van
Guatemala City, midden
in het oerwoud waar een
nieuw dorp uit de grond
wordt gestampt voor boe
ren die weliswaar grond be

zitten, maar wonen in hou
ten krotten. Habitat helpt de
bevolking bij de bouw en de
financiering. De huizen die
daar worden gebouwd zijn
allemaal gelijk; een woonka
mer, twee slaapkamers, keu
ken, badkamer en stromend
water. En ze zijn bestand te
gen aardbevingen die daar
regelmatig voorkomen. Een
woning kost de eigenaar
4800 dollar. Dat bedrag
moet de huiseigenaar in
zeven jaar aan Habitat te
rugbetalen.
Floris: “De bouw wordt ge
leid door lokale bouwvak
kers, de eigenaars moeten
meehelpen en wij doen al
lerlei klussen, zoals stenen
sjouwen en specie aan
maken. We zijn dus alleen
helpers. We hebben geen
enkele inbreng of invloed.
Je moet doen wat je wordt
opgedragen.” En dat zal de

vrijwilligers niet altijd mee
vallen. Ze zitten op 1400 me
ter hoogte, het is er behoor
lijk warm en het kan ook nog
eens flink regenen.
Tijd om iets van het land te
zien zal er niet zijn. “We zijn
in de zes dagen dat we er zijn
elke dag in touw. Ergens al
leen naar toe gaan mag niet,
want daar is het te gevaarlijk
voor. En je moet goed uitkij
ken met wat je eet. Zorgen
dat je geen voedselvergifti
ging oploopt.” Dus vakantie
is het allerminst, maar dat is
ook niet de bedoeling.
De Zandvoortse onderner
mer is op zijn 51ste nog een
bezig baasje. Behalve zijn
eigen bedrijf, helpt hij zijn
vrouw bij het runnen van
een pension en hij geeft
training bij de plaatselijke
hockeyclub. En nu dus hui
zen bouwen in Guatemala…

(advertentie)

Shanty & Zeeliederenfestival
2011
was weer een groot succes!
Dankzij alle zangers & zangeressen en
de medewerking van of sponsoring door:
Ankie & Leo Miezenbeek-Anneke Draaijer
Beachclub Take Five-Café Alex-Café Koper
Circus Zandvoort-Con Slagveld-De Babbelwagen
Dinie Maertens-FEBO-Fritures d’Anvers
Gemeente Zandvoort-Gerard Kuijper-Gert Toonen
David de Waard-Gijs de Roode-Harry Lemmens
Het Plein-Hijman-Holland Casino Zandvoort
Hotel Zuiderbad-IJzerhandel Zantvoort
Julian Driessen-Katrin Zonneveld
Laurel & Hardy-Lien van Driel-Magda Zegerius
Marcel Meijer-Marianne Molenaar
Marieke van de Ham-Marjo van der Linden
Martine Joustra-Nederlof Repro-Nieuw Unicum
Olga Poots-Parfumerie Moerenburg-Printkiosk.nl
Protestantse Kerk-Restorante Andrea-Rob ten Cate-Rob Spruit
Suzanne Jansen-Tom & Thea de Roode-Yanks Saloon
Ans Veldwisch-Versteege’s IJzerhandel-Grand Café XL

… en de

uiteraard!
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Residence Cocarde

Appartementencomplex AMBRA
www. ambra-zandvoort.nl
OPEN HUIS ZATERDAG 1 OKTOBER 2011
TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR

Zandvoort – Hogeweg 34

OPEN HUIS ZATERDAG 1 OKTOBER 2011
VAN 12.00-15.00 UUR
- Appartement A6 118 m², balkon
op zuid ca 10 m².

- Koopsom € 439.000 v.o.n.
- Privé parkeerplaats € 30.000 v.o.n.
- Oplevering reeds geschied.
Nog 1 appartement
te koop!

BIJ OPTIE TOT KOOP OP 1 OKTOBER 2011: GRATIS KEUKEN
APPARTEMENTEN COMPLEET VOORZIEN VAN VLOER,
SCHILDER- EN SAUSWERK EN IS DIRECT TE BETREKKEN
NOG 3 LUXE APPARTEMENTEN IN CENTRUM TE KOOP :
- Appartement A 9 2de verdieping 94 m² € 383.000,- v.o.n.
- Appartement A18 2de verdieping 61 m² € 235.000,- v.o.n.
- Appartement A20 3de verdieping 61 m² € 195.000,- v.o.n
- Parkeerplaats in afgesloten garage
€ 30.000,- v.o.n.
- Reeds opgeleverd
- Voorzien van lift en videofooninstallatie
- Starterlening gemeente Zandvoort mogelijk !!!
Makelaar:

Architect:
REMO DE BIASE Archiecten
Hogeweg 30
2042 GH ZANDVOORT
T: 023-571 41 65
www.debiase.nl

Bezoekadres: Haltestraat 15
2042 LJ ZANDVOORT

Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44
2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31
www.hollandresidence.nl

Royaal, luxe
penthouse

Royaal balkon op het zuiden
Indeling:
Dit penthouse is gelegen op 4e en 5e verdieping
van een pand opgeleverd in 2008. De woning is
verdeeld over 2 verdiepingen met een vide.
Diversen:
Woonoppervlakte ca. 220 m²,
Kozijnen in aluminium. Open haard. Sanitair Phillippe Starck X line.
Keuken Arc Linea (design Antonio Citterio)
Woonkamer en alle slaapkamers massief verlijmd
eikenhout. Trap naar de verdieping massief eiken
treden in stalen constructie. Overige ruimten tegels
met vloerverwarming. Inpandige garage met 3
ruime parkeer-plaatsen. Berging (20,00 m² ) .
Het appartementencomplex is voorzien van een
ruime personenlift.
Oplevering in overleg.
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Residence Pandora
- complete keuken naar keuze
-luxe sanitair in de badkamers en toiletten
- vloerverwarming
- eikenhouten vloer
- lichtarmaturen
-geheel geschilderd en gesausd
Dus na oplevering kunt u uw luxe appartement zo betrekken !
Om alle voorwaarden en details te weten van deze
spectaculaire aanbieding, komt u langs
Locatie: Remo De Biase Architecten Tel. 023 57 141 65
Adres: Poststraat 11 Zandvoort

Centrum van Zandvoort, gelegen aan de Hogeweg.
Uitzicht aan de noordzijde op het centrum, aan de
zuidzijde op de Zuidbuurt en de zuid duinen.

www.babs.nl

E: info@debiase.nl

BIJ EEN OPTIE/KOOP VAN EEN APPARTEMENT, PROFITEERT U VAN EEN :

Vraagprijs: € 895.000,- K.K.

Makelaars en Taxateurs o.g.
Prinsengracht 963 1017 KL AMSTERDAM
T: 020 520 58 88 e-mail info@babs.nl

Contact: Remo De Biase Architecten Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort T: 023 5714165

OPEN HUIS ZATERDAG 1 OKTOBER 2011
TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR
UNIEK AANBOD OP 1 OKTOBER 2011 TER WAARDE VAN € 50.000,-

Hogeweg 39-11
te Zandvoort

BABS PERSOONS BV

Cense & van Lingen O.G. Jhr. P.N.Q. v. Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort:
T: 023-571 57 15 W: www.cvl.nu

8 LUXE APPARTEMENTEN & 1 PENTHOUSE
LOCATIE: CENTRUM ZANDVOORT POSTSTRAAT 11
Nog enkele appartementen te koop !!!

- Appartementen met 2 of 3 slaapkamers
Van der Reijden Makelaardij

Passage 42-44
2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31 F: 023-571 9127

www.hollandresidence.nl

- Bruto woonoppervlakten vanaf 114 tot 186 m2, terras vanaf 12 m2
- Koopsommen vanaf € 425.000,- v.o.n. inclusief parkeerplaats
- Oplevering oktober 2011
Architect:
REMO DE BIASE Architecten
Hogeweg 30 2042 GH ZANDVOORT
T: 023-571 41 65 www.debiase.nl

Makelaar:
Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44 2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31 www.hollandresidence.nl
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Racen met rolstoel of scootmobiel
De mobiliteitsdag, op het terrein van Circuit Park Zand-

voort, was weer een groot succes. Afgelopen woensdag

21 september was de sfeer geweldig tijdens deze derde,
door OOK Zandvoort georganiseerde editie. Maar liefst 32
deelnemers kwamen met hun invalide-bolides het circuit
onveilig maken.

Klaas Enthoven van S.C. Unicum gaat fanatiek van start

Winnaar van het behen
digheidsparcours werd Jan
Snijders, die samen met zijn
compagnon van sponsor
MSD de ongelooflijk snelle
tijd van 50 seconden neer
zette. Het was dan ook geen
verrassing dat deze snel
heidsduivels ook de eerste
plaats voor de rolstoelrace in

de wacht sleepten. Winnaar
van de scootmobielrace is
Nico Hoogerwerf gewor
den, die zeker niet onder
deed voor de racewagens die
normaal gesproken over het
circuit scheuren. De voorron
des van de prominentenrace
zijn gewonnen door Paul
Olieslagers en Victor Bol,

maar uiteindelijk ging Dillon
Koster er met de eerste prijs
vandoor; van een coureur in
hart en nieren kon ook niet
anders worden verwacht.
Tussendoor konden de aan
wezigen luisteren naar de
muziek van Nieuw Unicum
band Building On Sand en
de Wijkenstraatband en
kon men genieten van de
tongstrelende hapjes van
BienveNu. Al met al was
het een geweldige dag; het
spatje regen dat er zo nu en
dan viel mocht de pret niet
drukken en creëerde alleen
maar meer saamhorigheid.
Speciale dank gaat uit naar
de drie presentatoren Ben
Zonneveld, Klaas Koper en
Peter van Steyn, die met hun
vlotte babbel de middag aan
elkaar hebben gepraat, alle
vrijwilligers die deze dag een
handje hebben geholpen en
de diverse sponsoren. Mede
dankzij hun steun is de mo
biliteitsdag 2011 een groot
succes geworden!

Buurman, buurvrouw,
we hebben u zaterdag gemist . . .
Afgelopen zaterdag was het Nationale Burendag. Bij

Steunpunt OOK Zandvoort en bij Jeu de Boules Vereniging
Zandvoort werden gezellige activiteiten georganiseerd
om dat feit te vieren.

Bloempotten versieren samen met de buren

Ja, buurvrouw of buurman,
u werd echt gemist op deze
dag, want slechts een twintig
tal buurtbewoners had zich
gemeld bij OOK Zandvoort.
De buurtbewoners waren
gevraagd om een bloempot/
bloembak mee naar Pluspunt
te nemen, met als doel deze

te vullen met plantjes om
de buurt op te fleuren. Maar
voordat ze gevuld werden,
werden ze eerst versierd, on
der leiding van beeldend kun
stenaar/grafisch ontwerpster
Cis Deyl. Zij nam deze ochtend
tot twee keer toe een groep
mensen mee op een buurt

jutterstocht van een half uur.
Tijdens deze wandeling door
de wijk werden natuurlijke
materialen gezocht die ge
bruikt konden worden bij het
opleuken van de potten of
bakken. De zeer fraaie bloem
potten hebben inmiddels een
prachtige plaats in de buurt
gekregen.
De Jeu de Boules Vereniging
Zandvoort had alle bewo
ners van de flats rondom hun
speel- en wedstrijdterrein uit
genodigd voor een gratis les,
kennismaking en een gezellig
kopje koffie als buren onder
elkaar. Velen bezochten de
vereniging en zeker een zestal
personen overwegen om lid
te worden bij deze vereniging.
Wat OOK Zandvoort en de
Jeu de Boulesvereniging be
treft kan Burendag best wat
intensiever beleefd worden.
Tot volgend jaar dus.

(advertorial)

Greek Cuisine Filoxenia bestaat 10 jaar
Komende week is het tien jaar geleden dat Kostas

en Lianne Bampatsias (“zeg nou gewoon Kostas”)
het Griekse restaurant Filoxenia aan de Haltestraat

49 startten. Om dit heugelijke feit te vieren nodigen
zij hun gasten uit om komende zondag tussen 14.00

en 17.00 uur onder het genot van een drankje en een
hapje, en gelardeerd met Griekse muziek en dans, te
komen toosten op de komende tien jaar.

gegrild? Dan is er ook
Souzouki, een gerecht met
gegrild lamsgehakt of een
‘doodgewone’ kipfilet, lek
ker krokant gebakken. Voor
de vegetariërs onder ons
is er Mousaka, een traditi
oneel vegetarisch gerecht
op basis van aubergines.
Volop keuze dus voor een
ieder uit gerechten die met
liefde en smaak bereidt
worden. Natuurlijk heeft u
ook de mogelijkheid om uit
de zeer uitgebreide menu
kaart van Filoxenia te be
stellen.

Zelf geïmporteerde wijn
In die afgelopen tien jaar
heeft het echtpaar behoor
lijk aan de weg getimmerd
en is Filoxenia een begrip
in een zeer wijde omgeving
van Zandvoort geworden.
Zelfs Griekse voetballers
die bij de Nederlandse
profclubs spelen weten
regelmatig Kostas en
zijn medewerkers te vin
den om van authentieke
Griekse gerechten te ge
nieten. ‘Mama’ en ‘papa’
Bampatsias krijgen dus
als de kokende brigade veel
eer voor hun werk. Tevens
toverden Kostas en Lianne
in die tijd het voormalige
visrestaurant van de fami
lie Duivenvoorden om tot
een Griekse taveerne waar
het heel goed toeven is. De
kaart heeft in die tien jaar
ook de nodige veranderin
gen ondergaan en klinkt
als een klok, met prachtige
gerechten uit zowel het
Griekse binnenland, waar
Kostas zelf vandaan komt,
als van de kust die duizen

den kilometers lang is en
dus veel gerechten kent
met vis-, schaal- en schelp
dieren.

Keuzemenu

Ook komt voor de winter
periode de Griekse avond
op zondag terug. Dan kunt
u luisteren naar onvervals
te Griekse live gespeelde
muziek terwijl u van uw
zeer smakelijke diner en
van de door Kostas zelf ge
ïmporteerde wijn geniet.
U waant zich dan echt op
een mooi strand op een

Ter gelegenheid van dit
heugelijke feit komt op
nieuw de speciale actie
van Filoxenia om de
hoek kijken: een hoofd
gerecht met garnituren
voor slechts € 10, die een
knipoog geeft naar hun
10-jarig jubileum! U
kunt van maandag tot
en met donderdag dan
kiezen uit 5 Griekse
hoofdgerechten die
allemaal geserveerd
Kostas en Li
anne
worden met frites,
rijst, salade en tzatzi
ki en het water in de mond afgelegen
laten lopen. Wat dacht u Grieks eiland of op het
van fijn gekruide Giros, terras van een prachtige
een gerecht met reepjes taveerne ergens in het
gegrild varkensvlees? Of heuvelland van dit zon
Souvlaki, een spies van overgoten Zuid-Europese
blokjes gemarineerd lams- land. Die wijn overigens, is
of varkensvlees, die boven een echte aanrader. Door
een houtskoolvuur wordt Kostas en Lianne zelf uitge
zocht, na vele proeverijen,
en komt uit de geboorte
streek van Kostas.
Kortom, maak gebruik
van de aanbiedingen van
Filoxenia en geniet van
een prachtig diner dat u
niet snel zult vergeten!
Smakelijk eten!
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Gezocht!
Medewerk(st)er gezocht voor onze tank shop.
Heb jij zin om geld te verdienen en voldoe jij aan
de onderstaande functie-eisen?

Dan zoeken wij jou!

De tank shop is onderdeel van Auto Strijder B.V. en is te vinden naast de
showroom. Tijdens je werktijden ben je verantwoordelijk voor het tankstation.
Je zorgt voor een goed gevulde winkel en helpt klanten op een klantvriendelijke manier. De tank shop is doordeweeks open van 07:00 uur tot 20:00 uur en
in het weekend van 08:00 uur tot 19:00 uur.

Functie-eisen:
•
•
•
•
•

18 jaar of ouder
± 15 uur per week beschikbaar
Flexibel met wisselende werktijden
Klantvriendelijk
Zelfstandig in de werkzaamheden

Interesse?
Mail je sollicitatie brief en je CV naar Mary Kuiper,
marykuiper@autostrijder.nl.

Texaco
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Auto Strijder BV
Burg. v. Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
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Overzichtstentoonstelling ‘Spiegeling’
Zondagmiddag was Zandvoort een groot kunstdorp en kon
iedereen genieten van zon, zee, strand en kunst. Op het

Gasthuisplein werden de shantys en zeemansliederen ge-

zongen tijdens het Shantykoren en Zeemansliederenfesti-

val. In de binnentuin van het Zandvoorts Museum speelde
de Haarlemse band Mutated Minds op de vernissage van

de Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ). En daarbij was

de zon als welkome gast bij alle evenementen aanwezig.
Het was een goede (af)spiegeling van ‘Zin in Zandvoort’.

Udo Geisler en Emily en Melanie openen de tentoonstelling

tekst en foto Nel Kerkman

In 1998 kregen de beel
dende kunstenaars van
Zandvoort een officiële sig
natuur door de oprichting
van de vereniging BKZ. Een
belangrijk uitgangspunt
van de doelstelling van
BKZ is om de inzet van de
algehele kunst- en cultuur

beleving binnen Zandvoort
naar een hoger plan te til
len. Het ledenbestand is
in de afgelopen twee jaar
bijna verdubbeld en groeit
nog steeds gestaag. Op dit
moment bestaat BKZ uit 34
actieve leden en 2 ereleden.

Welkom

Voorzitter Udo Geisler ver

welkomde de genodigden
en gaf in zijn openings
woord een kleine toelich
ting over het thema van
dit jaar: ‘Spiegeling’. “Kijken
en zien zijn niet hetzelfde
en kunst kan je helpen
een antwoord te vinden.
Wanneer je blijft kijken dan
zie je misschien een aantal
dingen die verder gaan dan
de oppervlakte van de spie
gel”, zei hij. Geisler werd ge
flankeerd door de tweeling
Emily en Melanie Barends
die in hun handen een
spiegel naar de toehoor
ders richtten om het geko
zen thema te versterken. Na
een toost op een geweldige
Kunstkracht 12 editie 2011 en
het Zandvoorts Museum als
plek van reflectie werd de
tentoonstelling geopend.

Spiegeling

De leden van BKZ kiezen
elk jaar een thema voor de
kunstroute Kunstkracht 12
en verbinden daar aan een
overzichtstentoonstelling.
Het gekozen thema wordt
altijd democratisch beslo
ten. Dat kan soms een be
lemmering zijn maar het
kan ook een uitdaging zijn
om je kunst te verwoorden.
Het resultaat van de ruim
40 werken is een lust voor

het oog en zijn op verschil
lende manieren tot uit
drukking gebracht. Bij de
kunstwerken hangt de mo
tivatie van de kunstenaar
en sommige teksten raken
je diep in je ziel. Ondanks
het thema heeft de kun
stenaar toch zijn identiteit
bewaard. Bij het fraaie ge
zamenlijke object onder
leiding van kunstenaar
Annemarie Sybrandy zijn
de scherven verwerkt van
het Zandvoorts serviesgoed
wat geschonken is tijdens
het eenjarig bestaan van de
BKZ galerie de BuzzzzHalte.
Het object, een vrouwen
figuur, kijkt in een spiegel
echter haar gezicht bestaat
uit tientallen stukjes spie
gel en het spiegelbeeld
toont haar ware gezicht;
knap gevonden. Het voert
te ver om ieder kunstwerk
te benoemen, elk object is
een juweeltje en vraagt om
bewonderd te worden.
De tentoonstelling 'Spiege
ling' is in het Zandvoorts
Museum van 25 septem
ber tot en met 23 oktober
2011 te bezichtigen. Tijdens
Kunstkracht 12 op 1 en 2 ok
tober is de overzichtsten
toonstelling van 12.00 tot
18.00 uur geopend.

Expositie met nieuw werk van Arvee bij Artatra
Traditiegetrouw toont galerie Artatra aan de Kostverlorenstraat in de maand oktober nieuw werk van de Zandvoortse kunstenaar Arvee. Dit vindt zijn oorsprong in het

organiseren van het eerste open atelierweekeinde ooit en
is door de jaren heen zo gebleven, dus dit jaar weer.
Het publiek is van mening dat
het werk van Arvee de laatste
jaren intenser van kleur wordt,
iets wat de schilder wel kan
beamen maar niet kan ver
klaren waarom dat zo is. Dat
is ook de enige juiste weg.
Het is heel belangrijk dat een
kunstenaar zich door de jaren
heen blijft ontwikkelen en dat
dit gebeurt zonder dat hij of zij
dat van te voren bedenkt. Het
gebeurt dus 'gewoon' en dat is
uitzonderlijk als men bedenkt
dat Arvee nu al ruim 15 jaar

professioneel als kunstenaar
werkt. Het werk blijft evolue
ren, wellicht het belangrijkste
aspect aan het maken van
kunst.
In de afgelopen 15 jaar werden
er wereldwijd meer dan 1.000
schilderijen van hem verkocht
en ondanks de malaise in de
kunstwereld door de crises,
blijven er ontwikkelingen
plaatsvinden in het leven van
onze plaatsgenoot. Vanaf no
vember 2011 wordt galerie

Cattani in Leiden de centrale
vertegenwoordiger voor zijn
werk in de Randstad en sinds
maart van dit jaar worden er
enkele schilderijen van Arvee
als linnendruk en prints we
reldwijd gedistribueerd door
International Graphics, de
grootste producent van pos
ters, linnendruk, kunstkaarten
etc. ter wereld.
De opening van de nieuwe
expositie zal plaatsvinden
gelijk met de open atelier
dagen tijdens Kunstkracht
12 op zaterdag 1 en zondag 2
oktober tussen 12.00 uur en
18.00 uur. Als cadeau ontvan
gen kopers van een kunstwerk
een gratis Arvee kunstdruk
van International Graphics.

Dit geldt ook bij aankoop
van een beeld van Alfredo
Longo of Helene Jacubowitz,
die ook tijdens deze exposi
tie getoond worden. Galerie
Artatra is gevestigd aan de
Kostverlorenstraat 57. Meer
informatie vindt u op www.
artandextra.nl.

Een van zijn nieuwe werken

Het zwarte schaap
van Zandvoort
Op uitnodiging van bibliotheek Duinrand Zandvoort ver-

zorgde het ‘Genootschap Oud Zandvoort’ (GOZ) een lezing

met beelden over de geschiedenis van het Zwarte Veldje
en haar omgeving. Ger Cense en Leendert de Jong van GOZ
konden de vele aanwezigen met hun verhaal boeien.

Toekomstbeeld: roeien met de riemen die we hebben

door Nel Kerkman

In de ruimtelijke ordening
was ‘Het Zwarte Veldje’
en haar omgeving eigen
lijk het zwarte schaap van
Zandvoort. De huidige lo
catie midden in Zandvoort
heeft door de eeuwen heen
vele functies gehad. Van
weiland tot begraafplaats,
van rollenkuil tot jeugd
voetbalveld, van regenwa
terbassin tot marktplaats.
Maar door de jaren heen is
dit gebied grotendeels on
bebouwd geweest.

Van weiland
tot begraafplaats

De grootste hobby van
Leendert de Jong is om niet
naar vandaag maar terug te
kijken. Als geen ander kent
hij de geschiedenis van
Zandvoort en hij vertelde
boeiend over de nederzet
ting Sandevoerde die toen
meer een wildernis was dan
een ordentelijk dorpje. Met
beelden toonde De Jong
chronologisch aan hoe het
gehucht Sandevoerde uit
groeide tot de badplaats
waar het destijds goed
toeven was. De bebouwing
werd veelal op de hoogste
gebieden gedaan en niet in
het laagste gedeelte waar
het modderig en nat was.
Het Zwarte Veld was het

laagste punt met daarom
heen de landjes van Groen
en van Driehuizen. Door
allerlei oorzaken werd
de begraafplaats bij de
Hervormde kerk in de 19de
eeuw verplaatst naar de R.K.
kerk en mede door de tram
baan en de vele overstro
mingen door regenval bleef
dit gebied onbebouwd.

Van voetbalveld
naar bebouwing

Na de pauze gaf Ger Cense
een kijk op de veranderin
gen die door de jaren heen
plaats vonden. Met nooit
vertoonde beelden en over
elkaar liggende plattegron
den kreeg men een goed
overzicht over de geschiede
nis van dit gebied. Hoewel
er nu een regenwaterbas
sin in het Zwarte Veld ge
plaatst is, blijft het een
punt van aandacht vragen.
Pas in 1920 worden de on
langs gesloopte huizen aan
de Prinsesseweg gebouwd.
Wat nu rest is weer een
kale lege vlakte met hoge
bebouwing die straks ‘de
huiskamer van Zandvoort’
moet gaan worden. Met
de opmerking “of men dan
droge voeten houdt of met
een bootje in de huiskamer
dobbert” gaf Cense een ko
mische noot aan een inte
ressante lezing.
11

NVM OPEN HUIZEN ROUTE ZATERDAG 1 OKTOBER 2011 V
Van Ostadestraat 21A
Zandvoort

Haltestraat 23D
2-Kamer beneden
woning in het centrum
Woonoppervlakte 55 m2

w!
nieu

Zandvoort

Vraagprijs:
€ 142.500,= k.k.
De Ruyterstraat 44
Zandvoort

3-Kamerappartement
met balkon, lift en
parkeermogelijkheid
Woonoppervlakte 65 m2

Vraagprijs:
€ 175.000,= k.k.

Zandvoort

Vraagprijs:
€ 179.500,= k.k.

uw!

Zandvoort

nie

Vraagprijs:
€ 215.000,= k.k.
Zuiderstraat 2B
Zandvoort

Boerlagestraat 17

Vraagprijs:
€ 249.000,= k.k.

w!
nieu

Zandvoort

Zandvoort

Vraagprijs:
€ 209.000,= k.k.

Zandvoort

2-Kamerapp. met lift
en balkon in centrum
Woonoppervlakte 65 m2

3-Kamerapp.
(voormalig 4)
met zeezicht
Woonoppervlakte 75 m2

Vraagprijs:
€ 225.000,= k.k.
Flemingstraat 376

3-Kamermaisonnette
met tuin en balkon
Woonoppervlakte 95 m2

w!
nieu

Zandvoort

Tussenwoning met tuin
en 4 slaapkamers
Woonoppervlakte 105 m2

Vraagprijs:
€ 239.000,= k.k.

Vraagprijs:
€ 239.000,= k.k.

Zandvoort

Halfvrijstaande woning
met 3 slaapkamers
Woonoppervlakte 80 m2

Trompstraat 17C

Kromboomsveld 53
Tussenwoning met tuin
en 4 slaapkamers
Woonoppervlakte 100 m2

Vraagprijs:
€ 179.000,= k.k.

Vraagprijs:
€ 219.000,= k.k.

Vraagprijs:
€ 225.000,= k.k.

Zandvoort

2-Kamerapp.
(voormalig 3) met lift
Woonoppervlakte 78 m2

Verzetsplein 12
Woonhuis met 3 slaapkamers en dakterras
Woonoppervlakte 75 m2

3-Kamerappartement
in het centrum met
parkeerplaats
Woonoppervlakte 65 m2

Jan Steenstraat 9A

Swaluestraat 27A
3-Kamerapp. met
parkeerplek in garage
Woonoppervlakte 80 m2

Zandvoort

2-Kamerappartement
met balkon en lift
Woonoppervlakte 70 m2

Vraagprijs:
€ 199.000,= k.k.

Van Lennepweg 335
Zandvoort

Hogeweg 62F14

Van Galenstraat 224
2-Kamerappartement
in het centrum
Woonoppervlakte 65 m2

2-Kamerapp.
(voormalig 3) met lift
Woonoppervlakte 67 m2

Vraagprijs:
€ 169.000,= k.k.

Vraagprijs:
€ 175.000,= k.k.

Diaconiehuisstraat 38C
Zandvoort

Zandvoort

3- Kamerhoekapparte
ment in het centrum
Woonoppervlakte 70 m2

Vraagprijs:
€ 149.000,= k.k.

Stationsstraat 17-11
Zandvoort

Tjerk Hiddesstraat 37

Jacob van Heemskerckstraat 23
3-kamermaisonnette
met tuin en balkon
Woonoppervlakte 105 m2

Vraagprijs:
€ 249.000,= k.k.

Zandvoort

2-Kamerapp. (voormalig 4)
met lift, gratis parkeermogelijkheid
Woonoppervlakte 78 m2

Vraagprijs:
€ 269.000,= k.k.

VAN 12.00 TOT 15.00 UUR. U BENT VAN HARTE WELKOM!
Bilderdijkstraat 2
Zandvoort

Haarlemmerstraat 68
Zandvoort

Hoekwoning met
2 slaapkamers, buitenruimte en dakterras
Woonoppervlakte 82 m2

Vraagprijs:
€ 269.000,= k.k.
Dr. J.G. Mezgerstraat 42

w!
nieu

Zandvoort

Halfvrijstaande
veranda woning met
gastenverblijf
Woonoppervlakte 115 m2

Zandvoort

Halfvrijstaande
woning met tuin en
3 slaapkamers
Woonoppervlakte 110 m2

Fahrenheitstraat 23
Tussenwoning met tuin
en 4 slaapkamers
Woonoppervlakte 100 m2

Zandvoort

Vraagprijs:
€ 319.000,= k.k.

Tussenwoning aan
plantsoen met tuin
en 3 slaapkamers
Woonoppervlakte 126 m2

w!
nieu

Vraagprijs:
€ 429.000,= k.k.
Zeestraat 48
Royaal woon-winkel
pand met garage
Woonoppervlakte 325 m2

Lorentzstraat 162
Zandvoort

Halfvrijstaande
woning met een oprit
en tuin op het zuiden.
Woonoppervlakte:
ca. 125 m2

Vraagprijs:
€ 449.000,= k.k.

Kostverlorenstraat 92A
Halfvrijstaande woning
met 3 slaapkamers
en garage
Woonoppervlakte 120 m2

Vraagprijs:
€ 479.000,= k.k.

De Schelp 55
Zandvoort

Appartement op
de eerste etage, vrije
parkeermogelijkheden.
Woonoppervlakte:
ca. 36 m2

Vraagprijs:
€ 107.500,= k.k.

Halfvrijstaande woning
met oprit en garage
Woonoppervlakte 195 m2

Vraagprijs:
€ 439.000,= k.k.

Vraagprijs:
€ 429.000,= k.k.

Zandvoort

2-1-kap-woning met
gastenverblijf, tuin
en 3 slaapkamers
Woonoppervlakte 120 m2
(incl. gastenverblijf)

Vraagprijs:
€ 389.000,= k.k.

Koninginneweg 29
Zandvoort

Zandvoort

Vraagprijs:
€ 369.000,= k.k.

Zandvoort

Tussenwoning met
tuin en 3 slaapkamers
Woonoppervlakte
ca. 118 m2

Oosterparkstraat 39

Zandvoortselaan 58
Halfvrijstaande woning
met parkeerplek
op eigen terrein
Woonoppervlakte 165 m2

Zandvoort

Vraagprijs:
€ 299.000,= k.k.

Vinkenstraat 40

Van Speijkstraat 166

w!
nieu

Vraagprijs:
€ 289.000,= k.k.

Halfvrijstaand woonhuis
met 3 slaapkamers
en zolder
Woonoppervlakte 108 m2

2-Kamerapp. (voormalig 3)
met lift en parkeerplaats
in garage
Woonoppervlakte 85 m2

Vraagprijs:
€ 289.000,= k.k.

Piet Leffertstraat 35

Brugstraat 14

Zandvoort

Zandvoort

Vraagprijs:
€ 279.500,= k.k.

Vraagprijs:
€ 289.000,= k.k.

Zandvoort

Hogeweg 76-5

Zandvoort

Halfvrijstaande villa
met oprit, tuin
en 4 slaapkamers
Woonoppervlakte 205 m2

Vraagprijs:
€ 749.000,= k.k.

Kijk op onze website voor
alle deelnemende panden!
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Krant niet ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

uitverkoop

50%
korting!

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

op alle monturen
Rechtstreekse declaratie
bij zorgverzekeraars

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

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

Kerkstraat 34-36 • 2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466 • www.zandvoortoptiek.nl

OKTOBER ACTIE
Henk (69 jaar): “De zorg voor mijn zieke partner is best wel zwaar, ik zou er
graag eens even tussenuit willen. Is dat mogelijk? Loket Zandvoort heeft mij
geïnformeerd over ondersteuning voor mantelzorgers, er bleek heel wat mogelijk!
Het luisterend oor van de medewerker van het Loket vond ik heel prettig”.
Loket Zandvoort helpt u bij het vinden van een passend antwoord op uw
vraag. Onze deskundige medewerkers zijn goed op de hoogte van diverse
regelingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën. U kunt bij ons
terecht voor informatie en advies, maar ook voor hulp en ondersteuning bij
het aanvragen van diverse voorzieningen. Onze dienstverlening is gratis.

Telefoon: 023- 5740450
www.loketzandvoort.nl

€ 12,50 Korting

Bij aankoop van 2 producten van de fitness collectie
Aanbieding geldig vanaf zaterdag 1 oktober t/m maandag 31 oktober 2011,
zolang de voorraad strekt, tegen inlevering van deze bon.

Banana Moon
Kerkstraat 33, 2042JD zandvoort
14

Locatie Centrum: Louis Davidscarré 1,
geopend van ma t/m vrijdag 9.00 - 12.30 uur
Locatie Noord:

Wijksteunpunt OOK Zandvoort, Flemingstraat 55,
geopend op do. 9.00 - 11.00 uur

12 oktober open huis Loket Zandvoort
Kent u Loket Zandvoort al? Kom kennis maken tijdens ons open huis
op woensdag 12 oktober, van 9.00 tot 13.30 uur.
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kort nieuws

Dorpsgenoten

Open dag Dierentehuis
door Nel Kerkman

Hannelore Baum en Joop Mentjox
Deze week twee minder bekende dorpsgenoten. Later in

De band met Zandvoort

Alhoewel Hannelore uit Duitsland komt is ook zij ver
knocht aan de bunker. “In het begin was het wel wennen
ook al wonen zij 30 jaar in Kerpen (D), een speciale band
voor mij. Vooral over mijn nationaliteit werden soms grap
hebben met Zandvoort. Vanuit Kerpen logeren zij in de zo- jes gemaakt vooral over een fiets die nog niet terug ge
mermaanden op een zeer bijzondere plaats waar menig- geven was. Maar dat was snel over toen ik een oude fiets
een jaloers op is. Zij wonen als tweede generatie van de tijdens een gezellige avond als grap overhandigde en zei:
familie in een gezellige bunker in het ‘landgoed’ Kostver- “Alsjeblieft hier is hij retour.” Ze moet nog lachen over het
voorval. In de zomermaanden rijden Joop en Hannelore
loren. Met volle teugen genieten ze van de duinen en de
elk weekend van Kerpen (in de beurt van Keulen) in 3 uur
natuur op het mooiste plekje van Zandvoort.
naar Zandvoort maar dat hebben ze er graag voor over. “Ik
ken Zandvoort op mijn duimpje en ik vind het een gezel
Na mijn telefoontje legt Hannelore in perfect Nederlands lig dorp waar iedereen elkaar kent”, zegt Hannelore. Ook
uit waar de bunker staat. Kennelijk had ik niet goed ge Joop heeft een speciale band met Zandvoort. Zo was hij
luisterd en nam de verkeerde ingang dus de
in de jaren ’70 actief bij de raad van elf van de
afspraak voor een bunkerbezichtiging
carnavalsvereniging ‘de Scharrekoppen’
heb ik nog te goed. Omdat Hannelore
en is hij in Zandvoort taxichauffeur
en Joop alleen het weekend naar
geweest. Ook was hij vijf jaar be
Zandvoort komen, werd het in
heerder van de Pagé Sporthal
terview genoeglijk bij mij thuis
en van camping de Branding.
voortgezet.
Grappig is het om herinne
ringen op te halen waar
Kostverlorenpark
van ik de bedrijven en
De geschiedenis is te veel
mensen ook ken. Zoals:
omvattend om uitgebreid
Wim Buchel, de Uiltjesbar
te vermelden, maar toch
en over Ad Keur die in de
even in het kort. De naam
winter zijn strandtent in
van het park is gekoppeld
Amsterdam als restaurant
aan de in 1810 bestaande
bij de ijsbaan plaatste waar
boerderij ‘Costverloren’. Pas
Joop als verwoed schaatser
in 1920 is er sprake van het
vaak naartoe ging. Helaas
wandelpark-Kostverloren met
is het café in de bushalte van
parkopzichter Bol. In de Tweede
Harry er niet meer “waar je zo
Oorlog werden 38 bunkers gebouwd
gezellig
zat en je iedereen voorbij
Ha
x
o
j
n
t
n
n
die dienst deden als manschapsbunkers
zag lopen”. Zelfs Koninginnedag vieren
elore
Baum en Joop Me
met een was- en toiletgebouw en een paar
Hannelore en Joop in Zandvoort en om de ver
denstal. De bunkers hebben een ruimte van 4 bij 4 meter wantschap met Nederland te versterken hangt er aan de
met 50 cm dikke muren. In 1945 gaf de eigenaar jonkheer vlaggenmast bij de bunker de Nederlandse vlag uit. “We
Quarles van Ufford toestemming aan Amsterdammers zijn hier graag en genieten van de rust en de natuur in
om de bunkers uit te graven en het tot eenvoudige va het park. Zo lang het mogelijk is komen we ieder jaar te
kantiebewoning te realiseren. Als baby woonde Joop met rug op deze unieke plaats”, zeggen de Kerpeners die diep
zijn ouders en broer, samen met nog twee ooms en hun in hun hart Zandvoortse dorpsgenoten zijn. We zijn het
gezinnen, in het bunkerdorp. “We woonden met deze ge met elkaar erover eens dat dit unieke stuk natuur met de
zinnen net over de grote bult in de drie bunkers die daar bunkers ook als historisch monument voor de toekomst
staan. Het water wat we uit de duinen pompten was erg behouden moet blijven.
koud maar de smaak daarentegen was heerlijk”, herin
nert Joop zich en vertelt verder, “vroeger gingen we in
de zomermaanden met de tram naar de bunkers en we
zaten op Zandvoortse scholen. Het was een heerlijke tijd,
er waren veel kinderen om mee te spelen en er werd veel
georganiseerd voor de jeugd. De grootste pret was als de
rijkspolitiepaarden, die bij de manege in het park gestald
waren, van het strand terug kwamen. Dan mocht je als je
geluk had op het paard zitten. Trouwens, er is nog steeds
een goede band met de bunkerbewoners die verenigd
zijn in ‘Vereniging Kostverloren’. Eén keer per zes weken
is er op de open plek in het park nog steeds een gezellig
De woonbunker in het Kostverlorenpark
parkavond.”
ons gesprek blijkt dat Joop Mentjox en Hannelore Baum,

Kom op 2 oktober langs naar de open dag van het Dierentehuis
Kennemerland Keesomstraat 5 te Zandvoort. Tussen 11.00 en
15.00 uur staan in een grote tent veel kraampjes met info over
dieren, hapjes en drankjes, een dierenfotograaf (neem uw eigen
huisdier mee!) cadeauartikelen en nog veel meer. Tekenaar
Paul van der Steen maakt een kunstwerkje aan de hand van
een foto van uw dierbare viervoeter. Er zijn demonstraties op
het terrein en natuurlijk kunt u de dieren in het Dierentehuis
Kennemerland bezoeken en een kijkje achter de schermen
nemen.

Scott Hamilton

Komende zondag, 2 oktober, zal de meer dan bekende Amer
ikaans tenorsaxofonist Scott Hamilton te gast zijn tijdens het
tweede concert in het 2e lustrumjaar van Jazz in Zandvoort.
Mocht u dit concert in theater De Krocht willen bijwonen dan is
het aan te raden om snel te reserveren, er zijn reeds veel kaarten
verkocht. Niet alleen snel reserveren is van belang, gezien het
aantal gereserveerde plaatsen moet u zeer zeker ruim op tijd
aanwezig zijn, zodat het concert op tijd kan beginnen. Aanvang
van het concert is 14.30 uur en de entree bedraagt slechts € 15.

Bockbier Oud & Nieuw

Café Koper doet komende maandag 3 oktober mee aan de
landelijke Bockbierdag. Dan worden overal in het land weer
het traditionele herfstbier door de brouwerijen geleverd aan
de cafés. Echter café Koper doet er nog een schepje bovenop,
want brouwmeester Gerard v.d. Broek van brouwerij Hertog
Jan is om 19.30 uur uitgenodigd voor het laatste glas bockbier
van de jaargang 2010 en het eerste van 2011. De bedoeling is
om er een traditie van maken, zeg maar Bockbier Oud & Nieuw.

Alzheimer Café

‘Hoe eerder je het weet, hoe beter.’ Dat is het thema van het
Alzheimer Café Zandvoort op 5 oktober. De ziekte had lange
tijd niet veel belangstelling van artsen; er valt toch niets aan te
doen. Er is nu steeds meer aandacht en de diagnose wordt in
een eerder stadium gesteld. Waarom dat zo belangrijk is komt
op deze avond aan de orde in een gesprek met een geriate bij
‘Ook Zandvoort’, Flemingstraat 55. Inloop 19.00 uur, aanvang
19.30 uur (tot 21.30 uur). Bus 81 stopt voor de deur. Bel voor de
Belbus tel. 5717373.

Taizé-viering

Een mens leeft niet van brood alleen, staat in de Bijbel. Maar
wat wordt daarmee bedoeld? ‘Niet van brood alleen’ is het
thema van de oecumenische Taizé-vieringen op 7 oktober in
de Agatha kerk aan de Grote Krocht. De liturgie wordt gemaakt
door een werkgroep, onder auspiciën van de Lokale Raad van
Kerken Zandvoort. Ook dit keer wordt het weer een bijzon
dere Taizé-viering met veel licht dat men zelf mag aansteken,
samenzang over duister en licht, gebed en een korte stilte. De
aanvang is om 19.30 uur en het inzingen begint om 19.00 uur.
Na de viering om 20.00 uur zijn de bezoekers welkom voor
koffie en thee.

Opera in De Krocht

Komende zondag, 9 oktober, treedt oud-Zandvoorter Armand
Hekkers op in theater De Krocht. De geboren Zandvoorter begon
zijn zangcarrière op 6-jarige leeftijd bij de Zandvoortse Jeugd
operette. Op het programma staan werken van Beethoven,
Quilter, Tosti en diversen anderen componisten. Aanvang van
het concert op zondag 9 oktober is 14.30 uur en kaarten zijn
verkrijgbaar aan de kassa voor aanvang van het concert. De
entree bedraagt € 10.
15

ZANDKORRELS

Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.

Valk Glasstudio
voor
Glas in lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Italiaanse les
voor beginners en
gevorderden.
Tel. 06-51224940
of 023-5748286

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Mieke’s strijkservice.
Bel: 023-5282196
.........................................................
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
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorg
verzekering)
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg
en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568

Het is weer tijd
voor de halfjaarlijkse
kinderkledingverkoop
op Pippeloentje!
Nieuwe winterkleding
van vele bekende merken.
Zondag 9 okt.
12.00–16.00 uur.
Burg. Nawijnlaan 101.
.........................................................
Thee weetje
Wist u dat groene thee
alleen bitter wordt
doordat er kokend
water wordt gebruikt?
Na het koken een paar
minuutjes het water
laten afkoelen en daarna
de thee bijvoegen.
Een heerlijke zachte thee.
Tea-Licious, Haltestraat 32a
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Fluffy's Nail-corner
Bel voor een professionele
en gezellige nagelbehan
deling met Petra Koper.
Inmiddels al 17 jaar ervaring.
Tel: 06-14719355
.........................................................
"Uw auto verkopen!!"
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
Ook voor reparatie
en onderhoud

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

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

Garages te huur:
Karel Doormanstraat
onder het gebouw
€ 145,- per maand.
Aan de Van Galenstraat
€ 120,- per maand.
Info: 06-53256274
.........................................................
Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in via
www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Exclusieve kunst
voor dames. Hoeden en
mutsjes gemaakt van vilt/
zijde. Kom gerust passen
tijdens KunstKracht 12
bij Atelier ’t Zand
op 1 en 2 oktober.
www.kunstkracht12.nl
.........................................................
Stoere kunst voor mannen.
Gemaakt van staal,
ijzer en ornamenten.
Tijdens KunstKracht 12
bij Atelier ’t Zand
op 1 en 2 oktober.
www.kunstkracht12.nl
.........................................................
Henny's Pedicure Salon
voor al uw voetproblemen
diabetische en
reumatische voet
Wordt vergoed door de verz.
Komt ook bij u thuis.
Tel: 06-50203097 /
06-31931940
.........................................................
Woningonderhoud
Schilderen-verbouwensanitair-van tuin tot
dak. We kunnen weer
opdrachten aannemen.
Al 12 jaar in Zandvoort
e.o. www.rin-woningon
derhoud.nl, 06-23582119.
Gratis offerte.
.........................................................
Het Huis van
Gebed Zandvoort
organiseert samen met
de Levensstroom Ministries
van de evangelist
Jan Zijlstra uit Leiderdorp
op woensdag 2 november
een genezingsdienst.
Deze dienst begint om
19:30 en vindt plaats in de
PKN kerk aan het Kerkplein.
Iederéén is welkom en
toegang is gratis (collecte).
Info:
06-44820123 en
www.gebedzandvoort.nl

Massage Zandvoort
Klassieke,
medische massage
Ondersteuning bij blessures,
RSI- en energie klachten.
Behandeling op afspraak
(ook ‘s avonds). Voor info:
www.massagezandvoort.nl
.........................................................
L. Paap medische
hulpmiddelen.
Nu ook Sta-op-stoelen
€ 920,.........................................................
Per direct te huur:
zomerhuis voorzien van
woonkamer/keuken,
slaapkamer, badkamer.
Incl. G/W/L+internet.
€ 750 p.m. + 1 mnd borg.
Voor langere periode.
Tel. 06-25340780
.........................................................
Appartement te huur in
hartje Zandvoort. € 950 per
maand. Tel. 06-45218008
.........................................................
Hoi lief, het leven begint
bij 40, dat weet jij als geen
ander. Love you, dikke kus,
je moppie
.........................................................
Lieve Erwin, gefeliciteerd
met je 40ste verjaardag.
Love you, hou van jou,
kus Simone en Jordy
.........................................................
Hoi Erwin,
van harte gefeliciteerd
met je 40ste verjaardag.
Groetjes, Fred en Pia
.........................................................
Hoi Erwin, gefeliciteerd
met je 40ste verjaardag.
Fijne dag, Kok en Hans
.........................................................
Mooiste cadeau voor
Dierendag 2011:
onze honden mogen
ook zomers weer voor
9.00 en na 19.00 uur
ravotten in zee. Met dank
aan het college en de
raadsleden van Zandvoort.
U ruimt natuurlijk wel
netjes de poep op,
maar laat anderen dit ook
doen en het niet verpesten.
Belangengroep
Hondenbezitters Zandvoort
.........................................................
Te Huur: stenen zomerhuis
voor 1 persoon. Kamer/
keuken, slaapkamer/bad
kamer, volledig gemeubi
leerd. Eigen ingang en cv,
TV/Wifi. € 500 per maand,
inclusief e/w/g, 1 maand
borg. Tel. 06-55715295

Zandvoort à la carte

Zandvoortse Courant • nummer 39 • 29 september 2011
door Joop van Nes jr.

Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse
Courant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen
stellen. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablissement, gesprekken met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een
analyse van de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde
die uw recensent aanhoudt, is puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

Nieuw in Zandvoort: Japans restaurant Red Coral
We hebben er lang op moeten wachten maar nu is het ein-

delijk zover: Zandvoort heeft een ‘eigen’ Japans restaurant:
Red Coral. Het voormalige restaurant naast de ijssalon van
Giraudi in de Kerkstraat is door eigenaresse Mei Tan omge-

toverd tot een smaakvol ingericht Japans restaurant. Om
van heerlijke Japanse gerechten te kunnen smullen hoeven Zandvoorters nu dus niet meer het dorp uit. Ga mee en
geniet van de perfecte oriëntaalse keuken!

Het interieur van Red Coral

Waar voorheen veelal toeristen konden genieten van de
‘Hollandse’ keuken, staan nu andere gerechten op de me
nukaart. En wat voor een: zeer uitgebreid, zeer speciaal en
zeer smaakvol. En dat is dan net zo smaakvol als de inrich
ting van het eerste Japanse restaurant in Zandvoort. Mooie
tinten grijs, met veel rood en zwart. Aan het plafond hangen
lampen in Japanse stijl zoals Europeanen zich dat voorstel
len, met Japanse karakters. Mooi gedimd licht zorgt voor
veel sfeer evenals de prachtig opgedekte tafels. Met mooi
weer is het op het terras met veel zitplaatsen ook prettig
vertoeven. Lekker genieten van het goede der aarde en de
voorbijgangers observeren is een bezigheid waar heel veel
mensen zich in kunnen vinden.
Uiteraard is een Japans restaurant niet automatisch een
sushi-bar. Er staan vele soorten sushi op de kaart van Red
Coral, maar daarnaast ook veel ‘normale’ gerechten uit de
Japanse keuken. Ook gerechten met een westers tintje
staan gebroederlijk naast de Japanse gerechten op de me
nukaart.
Voor degen die niet weet wat een sushi is: een sushi is een
gerecht(je) uit Japan. Het bestaat altijd uit een hapje specia
le rijst van een paar centimeter in verschillende vormen, met
daarop of daartussen de overige ingrediënten, waaronder
rauwe vis of andere zeevruchten, maar ook gaar gemaakte
vis, gebakken ei, vlees of groenten. De in sushi gebruikte
rijst, ook wel meshi geheten, kent korte, dikke korrels en is
erg kleverig, zodat de rijst goed kneedbaar is en de hapjes

bij elkaar blijven plakken. De rijst smaakt licht zuur door de
tijdens de bereiding gebruikte rijstazijn. Daarnaast wordt
vaak ook een zoete rijstwijn, mirin geheten, en wat zout aan
de rijst toegevoegd. De rijst kan geheel koud maar ook lauw
worden opgediend. Bij veel soorten sushi wordt zeewier
gebruikt, het zogenaamde nori, dat in dunne velletjes wordt
verwerkt. De voor nori gebruikte zeewier is purperwier.
Het is de bedoeling dat wanneer u sushi’s wilt eten, dat u
zelf combinaties maakt. Er is keuze uit maar liefst zeven
soorten sushi, te onderscheiden in vis-, vlees- of vegetari
sche sushi’s (bijvoorbeeld met avocado, omelet, komkom
mer, maïs, rettich of tofu). Allemaal hebben ze hun eigen
karakter. Sommige zijn per stuk te bestellen en anderen
weer per twee of vier. De Maki sushi’s zelfs per acht. Zo kunt
u een zeer gevarieerde maaltijd samenstellen. Ook is er een
verschil in de bereidingswijze. Zo zijn er koude en warme
sushi’s.
Red Coral serveert, zoals u hierboven hebt kunnen lezen,
ook veel meer andere gerechten dan sushi’s. Voor speciale
salades, rijst- dan wel pastagerechten, soepen en snacks
is Red Coral het uitgelezen restaurant. Uit vis- tot vleesen uiteraard ook vegetarische gerechten hebt u meer
dan voldoende keus. Een kleine greep: Cuka wakame, een
zeewiersalade (€ 4); Udong Yasai (vegetarische bamisoep,
€ 4,50); Edamame (salade van Japanse boontjes, € 4);
Teppan Yaki met biefstuk blokjes (€ 5); Kipfilet met rijst
of udon (Japanse pasta, € 9,95) ; Twin Sashami (flinterdun
gesneden rauwe tonijn en zalm, € 7); Kaki furai, gefrituurde
oesters (€ 4,50 voor 3 oesters) of Gyoza, twee Japanse pas
teitjes (€ 3). Duidelijk dermate zeer scherp geprijsd dat een
avond dineren, of een middag lunchen, bij Red Coral u niet
direct aan de bedelstaf zal brengen.
Red Coral is zomers al vanaf 09.30 uur geopend. U kunt dan
uw ontbijt bestellen en daar zijn twee keuzes in: het traditi
onele Europese ontbijt of het uitgebreide English Breakfast
met toast, witte bonen in tomatensaus en dat soort zaken.
Om 12.30 uur gaat de lunchkaart op de tafels en kunt u voor
Nederlandse ‘normale’ gerechten als tosti’s en uitsmijters
bestellen. Ook kunt u dan uw eerste sushi’s van de dag nut
tigen. De lunchkaart blijft tot 15.00 uur beschikbaar waarna
van de ‘grote’ kaart besteld kan worden. De keuken van Red
Coral sluit om 22.00 uur. U kunt ook bij Red Coral gerechten
bestellen om mee naar huis te nemen.
Red Coral is nu nog zeven dagen in de week geopend. Tussen
1 oktober en 1 april is het restaurant op dinsdag gesloten. De
openingstijden zijn vanaf 09.30 tot 22.00 uur in de zomer en
vanaf 1 oktober tussen 12.00 en 22.00 uur (dus geen ontbijt).
Red Coral: Sushi – ontbijt – lunch – diner, Kerkstraat 5. Voor
reserveringen en bestellingen belt u tel. 5735850.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Oudewijvenzomer tot
en met het weekend
We hebben er ontzettend lang op moeten wachten, maar
het formidabele nazomerweer is er nu toch. De oudewij-

venzomer (om precies te zijn Sint Michielszomer, naar de

naamdag van St. Michiel op 29 september) openbaart zich
volkomen deze laatste dagen van september.
Uiteraard is een goed ont
wikkeld hogedrukgebied de
veroorzaker van het grandi
oze weer en de spil van dit
hoog ligt op de beste stek
die maar mogelijk is, name
lijk boven Midden- en OostEuropa. Deze nogal strategi
sche positie zorgt ervoor dat
zuidoostenwinden droge en
warme continentale lucht
meenemen richting de
Benelux.
Bij de gratie van tot wel tien
uren zon per dag kan het
kwik dan tot zeer hoge waar
den oplopen, voor de tijd van
het jaar. Het is juist die zon
die veel uren moet maken
voor die hoge temperaturen.
Als het de hele tijd bewolkt
zou zijn, zou de temperatuur
niet veel hoger komen dan
20 graden.
In Zandvoort en Bentveld kan
de temperatuur donderdag,
vrijdag en zaterdag tot rond
25 graden stijgen. Er is zelfs
een landelijke toptempera
tuur van ruim 26,5 graden
haalbaar in Brabant. Het
weer daarbij is uit de kunst
met vooral veel zon, weinig
wind en uiteraard blijft het
geheel droog. In de al wat
langer wordende nachten
koelt het behoorlijk af en
tegen het ochtendkrieken is

het veelal rond 12 graden.
Het lijkt vrijwel zeker dat
het aanstaande weekend
ook nog overwegend fraai
verloopt, maar een weersver
andering ligt wel op de loer.
Flinke luchtdrukdalingen
boven Noord-Europa vanaf
het weekend geven daar
een weersverslechtering. In
hoeverre buien en regensto
ringen vanuit die kant tot
onze breedten weten door
te dringen hangt af van een
hogedrukgebied ten zuid
westen van Nederland. Als
dat genoeg tegenwicht kan
bieden valt het bij ons wel
mee met de weersverande
ring. Wel wordt het gevoelig
frisser vanaf het komende
weekend bij een meer noord
westelijke luchtaanvoer.
Het strandweer de komende
dagen (weekend) is perfect
op Zandvoort met een zee
watertemperatuur van 17
graden en een luchttempe
ratuur om en nabij de 25. Het
gebeurt niet vaak begin ok
tober dat de westerstranden
nog zoveel toeloop hebben.
Meer (achtergrond)info over
het weer is er via de weerpri
meurlijn (0900-1234554)
weerman Marc Putto
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5%

5%
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Plaats een Zandkorrel

Iets te (ver)kopen?
Streetdance 14+
Breakdance
Zumba

www.studio118.nl

Zie pagina 16

Actie vanaf

donderdag 29 september
t/m zondag 2 oktober
 Allinson € 1,75
 5 krentenbollen € 1,95
 Kopje koffie met een koffiebroodje € 2,95

Tuincentrum
Bloeiende violen:
Bosviolen en grootbloemige violen
Najaarsbeplanting
Bemesting

Stap ook eens binnen voor een
heerlijk kopje koffie met een belegd broodje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

ZANdVOORT
Vinkenstraat 46

Genietenvan
vanruimte,
ruimte,
rust
vrijheid!
Genieten
rust
en en
vrijheid!
Deze
jaren
Dezecomfortabele
comfortabele2/1-kapwoning
2/1 kapwoninguituitdede
jaren
’50
voor 22 auto’s,
auto’s,
’50 met
met eigen
eigen oprit en garage voor
isis totaal
gerenoveerd en
en ligt
ligtvlakbij
vlakbijdedezuid
zuid
totaal gerenoveerd
duinen,
duinen, de
de zee
zee en
en het
het centrum.
centrum.
Indeling:
Indeling: entree/bijkeuken
entree/bijkeuken met
mettoegang
toegangtot
totde
de
kantoor- en hobbyruimte, garage, woonkamer
kantoor- en hobbyruimte, garage, woonkamer
en keuken. 1e verd.: 2 slaapkamers, waarvan
en keuken. 1e verd.: 2 slaapkamers, waarvan
1 master bedroom met aansluitende luxe
1 master bedroom met aansluitende luxe
badkamer! Voorzolder en riante 3e slaapkabadkamer!
Voorzolder
en riante 3e slaapkamer.
mer.
Veel extra’s
aanwezig.
Veel extra’s
Perceel:
354aanwezig.
m2 | Inhoud: 480 m3
Perceel: 354 m² | Inhoud: 480 m³

Vraagprijs: e 595.000 k.k.

Optioneel OPEN
te koop:
HUIS 1 OKTOBER
2 garages op
korte
loopafstand.
VAN
11.00
– 15.00 UUR

KANTOOR WeRKeNdAm, telefoon 0183 505124

www.hofstedemakelaardij.nl

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Dier van de Week
Opgevist uit het water,
kletsnat en bang. Zo werd
Diego gevonden. Inmid
dels is hij lekker afgedroogd
en wordt hij vertroeteld in
het asiel; hier wacht hij nu
al weer een poosje op een
leuke baas. In het begin was
hij wat angstig en afwach
tend maar inmiddels is deze
kat helemaal veranderd: hij
is aanhankelijk, gek op knuf
felen en heel speels! Diego
is een knappe kater van 6
jaar jong en is gek op buiten spelen. Van al teveel drukte houdt hij niet dus zoekt hij een
huis waar geen kleine kinderen rondrennen. Honden en katten vindt hij niet erg, zolang
ze maar niet druk zijn.
Wie geeft deze leuke kater een nieuw thuis? Kom snel eens langs om kennis met hem
te maken! Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m za
terdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
18

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.

Word ook bekend als ondernemer in Zandvoort!
Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...
Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

Zandvoort in Bedrijf.nl voor een ondernemend Zandvoort
ZIB - ZIB-20101027-1.indd 1

27-10-2010 9:08:23
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

‘Ik wil voor iedereen schrijven!’

Marco Termes op de drempel van de roem
Uitgeverij De Geus krijgt jaarlijks 2500 manuscripten toegestuurd. Nog geen half procent wordt uitgegeven. Dat ze zelf

van mijn ex-vrouw, van wie ik zielsveel hield, dat maakt een
mens en een schrijver van je.

uniek. Het overkwam Zandvoorter Marco Termes. Deze week

Wat is voor jou in één zin waar
Vriend en Vijand over gaat?

een schrijver bellen met de vraag: wil je bij ons komen?, dat is

komt zijn nieuwe boek Vriend en Vijand uit bij de uitgeverij
waar ook o.a. Kader Abdolah, Kristien Hemmerechts, Charles
den Tex en Martin Bril worden gepubliceerd.

Hoe ben je bij
De Geus terechtgekomen?

Ik zat bij een
kleine uitgeverij
met nul budget
voor marketing,
dus ben ik met
mijn manus
cript naar Remco
Volkers gegaan,
een boekpromo
tor. Hij las een
paar pagina’s en
zei: ‘Heb je er wel
eens over nage
Foto: Liesbeth Kuipers
dacht om naar
een grote uitge
verij te stappen?’ Ik zei: ‘Nou, nee.’ Toen heeft hij de eerste 30
pagina’s opgestuurd naar De Geus; ze belden binnen een half
uur terug of ze met me om de tafel mochten zitten. Vervolgens
heeft De Geus met de kleine uitgeverij onderhandeld en de
rechten van mijn boek overgenomen. En zo is het gekomen.

Maar waarom heb je nooit zelf geprobeerd om
bij een grote uitgeverij terecht te komen?

Omdat ik daar nog niet klaar voor was. Ik vind het wel belang
rijk dat mijn werk gepubliceerd wordt, maar in welke oplages,
daar was ik nooit zo mee bezig. Maar het is wel fijn, want de
kwaliteit van het werk neemt toe door bij een goede uitgeverij
te zitten. Die jongens weten precies waar ze het over hebben.
Elke komma wordt tegen het licht gehouden.

Is dat niet confronterend?

Ja, toch wel. Niet zozeer qua taalbeheersing, maar wat jij als
goed of goed genoeg beschouwt, daar gaat gewoon een streep
doorheen. En dat is keihard. Maar daar moet je tegen kunnen.

Hoe en wanneer ben je ooit gaan schrijven?

Toen ik in 1966 Paperback Writer van The Beatles voor het eerst
hoorde, had ik een Aha-erlebnis: ja, dat is wat ik eigenlijk ben. Ik
schreef mijn eerste gedichten rond mijn 13e. Op m’n 23e werd
mijn eerste manuscript gepubliceerd, maar toen was ik er ge
woon nog niet klaar voor. Ik had alleen maar boekenwijsheid;
ik had vóór mijn 20e honderden boeken gelezen, maar ik wist
nog helemaal niets van het leven. Die achterstand heb ik ruim
schoots ingehaald. Je ouders tot hun laatste adem verzorgen,
ze vasthouden als ze doodgaan, afscheid moeten nemen, ook

(Lange stilte) Liefde, vriendschap en vergeving. Ik pak de grote
onderwerpen aan, kan complexe zaken leesbaar maken. Iets
wat ogenschijnlijk slecht is, kan goede bedoelingen hebben.
Dat is een belangrijk thema. Vriend en Vijand staat ook voor
de constante strijd tussen Goed en Kwaad in onszelf. Ik zat
met een vriend in een kroeg van een andere vriend van me. Er
komen twee knapen binnen die duidelijk op rotzooi uit waren.
Het dreigde op vechten met de kroegeigenaar uit te lopen,
dus ik sta op, waarop die vriend waarmee ik zit te drinken
zegt: wat ga jij nou doen? Ik zeg: ik ga hem helpen. Goed, we
lossen dat akkefietje op, ik ga weer aan de bar zitten en vraag
aan mijn vriend: wat zou jij dan doen? Hij zegt: met ze praten.
Dus ik zeg: laten we het
breder trekken. Je zit hier
met je grote liefde, en er
komt een crimineel bin
nen die haar dreigt dood
te schieten. Jij hebt ook
een pistool; schiet je die
man neer? Nee, ik niet,
zegt hij. Nou, ik wel, zeg
ik. Het Goede moet soms
Kwade dingen doen om
wat Goed is te bescher
men. Dat is het start
punt geweest om over
Vriend en Vijand na te
gaan denken.

Je schrijft op een niveau dat niet
voor iedereen weggelegd is.

Ik ga echt niet achter mijn bureau zitten met het idee: ik ga
eens even een lekker moeilijk boek schrijven. Ik wil voor ie
dereen schrijven. Ik ben een Zandvoortse volksjongen, zoon
van een strandpachter. Maar het is niet zo dat ik mij moet
schamen dat ik me op een bepaald niveau bevind, het gaat
er meer om dat mensen een trapje hoger moeten. Waarom
moet ik buigen? Uiteindelijk probeer je een meesterwerk te
schrijven. Vriend en Vijand komt aardig in de buurt. Zonder
blasé te zijn, hè.

Wat maakt een boek voor jou tot een meesterwerk?

Bij veel boeken kan er net zo makkelijk iets anders staan. Maar
bij een meesterwerk kan er niets anders staan dan wat er staat.
Op mijn cijferlijst van nul tot tien vind ik Vriend en Vijand toch
wel een vette acht. En ik ben erg streng voor mezelf. Vriend
en Vijand is een manier om de verschillende kanten van het
mens-zijn te belichten. Dat is goed gelukt.

Volgende week in deel 2:

“Ik ben zo dankbaar dat ik in Zandvoort mag wonen. Dat klinkt
klef, maar ik meen het echt.”

Walk of Fame
aflevering 9

Frans Molenaar

De grootste Nederlandse couturier
van de laatste 50 jaar
Eén dag nadat de Duit-

sers Nederland binnenvielen werd Frans Mo-

lenaar in Amsterdam
geboren, als tweede
kind in een gezin van

vier. De Molenaars ver-

huisden na de oorlog

naar Zandvoort. Kleine

Frans was een bijdehand ventje dat graag beroemd wilde worden, het liefst als toneelspeler.

Vader Molenaar, kleermaker van beroep, zag hem liever in
zijn voetsporen treden en stuurde Frans naar de Vakschool
voor Kleermakers. Al snel had Frans zijn eerste broek ge
maakt en had hij de smaak te pakken. Hij ging in een
stoffenzaak in de Zandvoortse Haltestraat werken. Via-via
kwam hij als leerling-couturier in Parijs terecht, waarna
hij een eigen modehuis in Amsterdam begon, in de Van
Baerlestraat. Een bevriende Amsterdamse slager leende
hem het geld omdat hij in hem geloofde. Frans wist dat
om beroemd te worden hij zich met beroemde mensen
moest omringen. En dus belde hij zelf de Nederlandse
topvrouwen van de jaren zestig op om ze te vragen voor
modeshoots: Rita Reys, Corry Brokken, Mies Bouwman.
En ze zeiden allemaal ja. Een belangrijke commerciële
doorbraak was toen hij de bedrijfskleding voor de Haagse
Reinigingsdienst mocht ontwerpen. ‘Couturier kleedt vuil
nismannen’ kopten de kranten. Zijn naam was gemaakt.
Die combinatie van haute couture, bedrijfskleding en con
fectie is hij zijn leven lang blijven hanteren. Hij ontwierp
bedrijfskleding voor onder meer Volkswagen, Fokker, AKZO,
Rabobank, Koninklijke Landmacht, Gamma, Transavia en
Albert Heijn. Sinds een paar jaar ontwerpt hij kleding
lijnen voor C&A. En daarnaast geeft hij al 46 jaar lang
twee keer per jaar een modeshow in het peperdure Amstel
Hotel voor de fine fleur. Naast kleding heeft Molenaar ook
onder meer porselein, glaswerk, schoenen, parfumflesjes,
brillen, tapijten en tuinmeubels ontworpen. Recentelijk is
er zelfs een Frans Molenaar–rollator op de markt versche
nen. In 1996 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Behalve op de Zandvoortse Walk of Fame
– die hij overigens officieel opende – is Frans Molenaar ook
vereeuwigd op de Fashion Wall of Fame in Amsterdam.
Sinds 1995 is er de Frans Molenaar Coutureprijs voor jonge,
talentvolle ontwerpers, een prijs die bestaat uit een geld
bedrag van € 10.000, de nodige media-aandacht en de
onvoorwaardelijke steun van de nestor zelf.
Op 18 september jl. gaf de grote meester zijn 92e show. Hij
gaat door tot de 100e collectie, dan is hij 75, gaat de winkel
dicht en werkt hij vanuit huis voor een paar exclusieve
klanten. Want helemaal stoppen, dat past niet bij Frans
Molenaar. Hij zal sterven in het harnas, dat hij het liefst
nog zelf ontwerpt ook.
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week
Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Cordon Bleu
3 stuks € 6,00

Kletzenbrot
Stevig brood met noten
en vijgen extra groot
nu van € 6,95 voor € 4,95

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Hele maand oktober voor Pashouders:

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Wist u al dat wij
de nieuwe collectie
spiegels binnen hebben?

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Verzorging en vrije tijd:

Aanbieding voor
de maand oktober:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Nu: een complete
LEESBRIL op uw eigen
sterkte voor 75 euro!!!!

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

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Voor Pashouders:
Bij een hoofdgerecht
een gratis eerste drankje.

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

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

Medina Woninginrichters

Horeca:

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

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Aanbieding voor de maand september:
Quickstep laminaat: 10% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

10% korting
op tijdschriften
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand oktober

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

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Vanaf vrijdag 30 september
serveren wij weer
wildspecialiteiten

Voor pashouders:
Na het diner gratis een glaasje Limoncello
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

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

Gemeentelijke publicatie week 39 - 2011
Vergadering college

Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.1011.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 38 en
de verdere in week 38 door het college genomen besluiten
zijn in week 39 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Raadvergadering

- Boulevard Paulus Loot 69, vervangen garagedeur, ingekomen
20 september 2011, 2011-VV-161.
- Hasebroekstraat 2, kappen van een boom, ingekomen 12
augustus 2011, 2011-VV-162.

De gemeenteraad vergadert op 4 en 5 oktober 2011.

Informatie

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
3. Beleidsagenda
4. Goedkeuren jaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Zuid-Kennemerland
5. Centrum voor Jeugd en Gezin
6. Evaluatie LDC fase 1a
7. Nieuwbouw brandweerkazerne
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.

Debat

3. Beleidsagenda
4. Goedkeuren jaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Zuid-Kennemerland

Besluitvorming

3. Beleidsagenda
4. Goedkeuren jaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Zuid-Kennemerland
5. Lijst ingekomen post 9 september – 22 september 2011
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”. De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks
uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).

Ronde Tafelbijeenkomst

Op 4 oktober 2011 is er geen Ronde Tafel vergadering.

Algemene Plaatselijke Verordening 2011 vastgesteld

In de vergadering van 21 september 2011 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de Algemene Plaatselijke Verordening 2011
vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 7 oktober
2011 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en
staat op de website. De verordening betreft regels ter handhaving van de openbare orde .

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 1 oktober haalt de ecocar weer Klein Chemisch

Ingekomen omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Verzonden besluiten
Ontheffing verleend bouwbedrijf Pellikaan

Op 6 september 2011 is er een ontheffing verleend aan Pellikaan Bouwbedrijf te Tilburg op grond van artikel 4:6 van de
APV (geluid).
De ontheffing heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden aan de keldervloer van de parkeergarage Louis
Davids Carré aan de Prinsesseweg te Zandvoort. Bij deze werkzaamheden zal er een pomp worden geplaatst van 06.30 uur
tot 23.00 uur op de volgende dagen:
• op donderdag 22 september 2011, met alternatieve data voor
vrijdag 23, donderdag 29 en vrijdag 30 september 2011;
• op donderdag 6 oktober 2011, met alternatieve data voor vrijdag 7 oktober, donderdag 13 oktober en vrijdag 14 oktober 2011;
• op donderdag 20 oktober 2011, met alternatieve data voor vrijdag 21 oktober, donderdag 27 oktober en vrijdag 28 oktober 2011;
• op donderdag 3 november 2011, met alternatieve data voor
vrijdag 4 november, donderdag 10 november en vrijdag 11
november 2011.
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken, te rekenen vanaf 8
september 2011, door belanghebbenden een bezwaarschrift
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Dit besluit is eveneens gepubliceerd in de Zandvoortse Courant van
22 september 2011. Indien belanghebbenden naar aanleiding
van deze publicatie niet hebben kunnen opmaken dat voor
hen de mogelijkheid van bezwaar bestond, kan het zijn dat
de overschrijding van de hiervoor genoemde termijn voor het
maken van bezwaar, verschoonbaar is. Dit betekent dat een na
ommekomst van die termijn ingediend bezwaarschrift onder
omstandigheden alsnog in behandeling kan worden genomen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te
bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat
vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de
naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze
persoon.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website
van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
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 kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van
een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.
U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening
ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

Verzonden omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:

- Duintjesveldweg, parkeerterrein, Celsiusstraat schuin voor
no.2, Celsiusstraat naast no.95,
- Dr.C.A.Gerkestraat tegenover no.119 en no.131, Grote Krocht
voor no.38, Haarlemmerstraat no.84,
- Haltestraat, Jacob Catsstraat schuin voor no.32, Kostverlorenstraat no.108, Kromboomsveld plantsoen,
- Noorderduinweg naast no.16, Dr.J.P.Thijsseweg tegenover
no.20 en no.22, Vondellaan, in Zandvoort
- Jacob van Heemskerckstraat 145, veranderen (inpandig) van
de woning, verzonden 20 september 2011, 2011-VV-145.
- Emmaweg 19, kappen van twee bomen, verzonden 20 september 2011, 2011-VV-146.
- Dr.J.P.Thijsseweg 24, wijzigen gebouw, verzonden 23 september 2011, 2011-VV-124.
- Brederodestraat 1a, 1b en 1F1 t/m 1F16, het verwijderen van
asbesthoudend materialen, verzonden 23 september 2011,
2011-VV-151.

Bentveld:

- Duinwindelaan bosjes tennispark, Zandvoorstelaan ventweg
voor no. 212 en no. 222 en Zuidlaan tegenover no.37, kappen
van 20 bomen en 18 bomen snoeien voor 20%, verzonden 20
september 2011, 2011-VV-137.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
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.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.

biljarten

hockey

Het Wapen ook in driebandencompetitie
Behalve de jarenlange deelname van drie inmiddels zeer ge-

routineerde teams van café Oomstee, heeft ook het Wapen
van Zandvoort zich dit nieuwe seizoen ingeschreven voor
deelname aan de driebandencompetitie in de regio. Het

team bestaat uit de goedscorende Stefan Schravemade, Ya-

sser Abdellah, Maurice Mulder, Gerard Kuiper en Ron Bakker.

Gerard Kuijper aan stoot

De eerste thuiswedstrijd
in Zandvoort was echter
een behoorlijke teleurstel
ling. Met 4-15 werd een
nederlaag geïncasseerd te
gen het succesvolle eerste
team van ’t Bremmetje uit
Heemsteedse.

Van de drie Oomstee-teams
noteert het tweede team tot
nu toe de beste resultaten
terwijl het eerste team de
wedstrijdavond van vorige
week wegens niet opkomen
van de tegenstander Hof van
Holland uit Heemstede in het

water zag vallen. Het derde
team, spelend in dezelfde
poule als het Wapen van
Zandvoort, heeft inmiddels
twee nederlagen moeten
verwerken. Frits Minneboo en
Dick van Dam waren daar wel
de enige puntenverzamelaars
waar Hetty Wisker en Dick ter
Heijden in hun eerste wed
strijd helaas niet tot scoren
kwamen. Uiteraard zijn alle
deelnemers uit Zandvoort
zeer gemotiveerd en zullen
de komende speelweken ze
ker ook belangrijke punten
gaan scoren. Daarvoor staan
de spelers van café Oomstee
zeker garant want zij zullen
hun kampioenstitel (over
drie poules) van 2010-2011,
met veel verve en doorzet
tingsvermogen, tot de laat
ste biljartsnik verdedigen.
Een interessante en boei
ende competitie zal het ge
volg zijn waar nu zelfs twee
Zandvoortse clubs in de strijd
komen.

Dikke overwinning voor hockeydames
De dames van ZHC speelden afgelopen zondag thuis tegen
studentes van VVV. Het werd voor het team van coach Cees

van Deursen een bijzonder prettige middag. In het begin
leek het nog spannend te worden maar later bleek dat dit
slechts schone schijn was.

Pass van aanvoerdster Nathalie Huisman (r)

Het spel ging snel over en
weer, met aan twee kanten
een nogal open middenveld.
Wat niet altijd goed gaat bij
Zandvoort, lukte de eerste
helft wel goed: het benut
ten van kansen. Bij de eerste
doelrijpe kans schoot Julia
Buchel de 1-0 binnen. Marsja
van Marle omspeelde de
keepster even later voor de

2-0 en vervolgens was het
opnieuw Buchel die voor de
3-0 tekende, hetgeen tevens
de ruststand was. Eigenlijk
was die 3-0 niet helemaal de
verhouding van de wedstrijd,
want tot de rust bood VVV
heel goed partij. De omzettin
gen bij VVV na de rust pakten
voor hen helemaal verkeerd
uit. Het werd een eenrich

tingsverkeer van Zandvoort
richting het doel van VVV. Op
het middenveld bracht de ra
zendsnelle Van Marle menig
bal richting cirkel waardoor
Irma Keur, Ilja Noltee en Judith
van Delft ieder een doelpuntje
mee pikten. De score had wat
hoger op kunnen oplopen
maar 6-0 is een mooie uitslag
die hoop geeft voor de rest
van de competitie. Volgende
week spelen de Zandvoortse
dames uit bij Hurley in het
Amsterdamse Bos.

Heren

Het lukte niet om voor het
begin van dit seizoen alle for
maliteiten rond te krijgen om
een herenteam in te schrijven
bij de bond. Op de woensdag
avond wordt al wel getraind.
Voor de zaalcompetitie, van
december tot en met febru
ari, waren de mannen wel op
tijd waardoor er voor het eerst
sinds jaren een Zandvoorts
herenteam gaat meedoen.

Pamela Raaff hard op weg
naar de nationale hockeytop

Rosalie Spiers wellicht het jongste
sporttalent van Zandvoort

De pas 16-jarige Zandvoortse Pamela Raaf is hard op weg om de vaderlandse hockeytop
te beklimmen. De speelster van Rood Wit in Aerdenhout, die hockey uitstraalt maar ook
inademt, speelt nu al bij het jeugdteam van Rood Wit dat vorig jaar kampioen werd. Ook
heeft ze al een aantal interlands met diverse nationale jeugdteams op haar naam staan,
met als klap op de vuurpijl een Europese titel met het nationale team in de klasse B (tot 17
jaar). Die titel behaalde zij aan het einde van het vorige seizoen in het Spaanse Barcelona.

9 jaar is ze pas, niet meer dan drie turven hoog, en nu al wordt duidelijk dat Rosalie Spiers
een bijzonder talent heeft. Pas sinds 1,5 jaar beoefent ze de turnsport maar ze is nu door de
Haarlemse turnvereniging BATO uitgenodigd om toestel- en selectietrainingen te volgen.

Pamela is al vanaf haar 5e
jaar actief in het hockey en is
tot nu toe lid van Rood Wit.
“Mijn broer speelde daar al
en toen ik in Aerdenhout op
de basisschool kwam was
het zeker: ik wilde ook
bij Rood Wit hockeyen.
Iedereen die in de klas
aan hockey deed speel
de of trainde bij Rood Wit
en daar ‘moest’ ik natuurlijk
ook bij zijn”, vertelt ze voor
dat ze bij haar club aan de
training begint.
Toen Pamela in de E-jeugd
22

kwam te spelen, viel ze in
eens op en werd ze door
de club voor de regionale

trainingen van de KNHB
ingeschreven, waarna min
of meer het hek van de dam

was. Want ook daar waren
de vaderlandse hockey
scouts bijzonder van haar
gecharmeerd. Ze werd uit
genodigd voor de provin
ciale en later de nationale
centrale trainingen met
als hoogtepunt haar
Europese titel die
haar in ieder geval
niet meer afgenomen
kan worden. Zandvoort,
Nederland, en wie weet
de wereld, zal nog veel van
deze nog zo jonge en ge
dreven plaatsgenote gaan
horen!

Opmerkelijk is dat Rosalie
nog zo kort pas turnt. Ze
startte bij de Zandvoortse
turnvereniging Oefening
Staalt Spieren (OSS) omdat,
volgens haar, haar oudere
zussen hier ook al met de
grondbeginselen van tur
nen, het gymnastiek, kennis
maakten, en bij OSS ook
tot een behoorlijk ni
veau kwamen. “Ze was
nog heel jong maar ze
ging altijd mee naar wed
strijden. Misschien heeft ze
het daar wel opgepakt”, her
innert moeder Joyce zich.
De BATO-scouts waren ui
termate verrast door het ni

veau dat zij in die korte tijd
had ontwikkeld en nodigden
haar uit om in Haarlem de
trainingen te volgen.“Turnen
kun je op alle niveaus doen.
Vanaf 6 jaar start men bij

BATO de lessen recreatief
turnen. Getalenteerde turn
sters kunnen doorstromen

naar het toestelturnen bij
de selectie van BATO, en dat
is wat er bij Rosalie gebeurd
is”, legt haar trainster, die
zeer content met haar is, uit.
Uiteraard kan zo een jong
meisje niet de ontwikkeling
meemaken die ze nodig
heeft om tot de nationale
top door te dringen zon
der de onvoorwaarde
lijke steun en hulp van
haar ouders. “Ze brengen
mij altijd naar de training en
naar wedstrijden en vaak rijd
ik met een ander meisje uit
Zandvoort mee terug”, sluit
de kleine turnster af. Succes
met je toekomst, Rosalie!
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voetbal

golf

Nederlaag in Amsterdam voor SV Zandvoort
SV Zandvoort heeft vorige week zaterdag een slechte prestatie geleverd in Amsterdam tegen AFC. De gerenommeerde club uit de hoofdstad pakte in de slotfase de volledige
buit met 3-0, na een 1-0 ruststand.
Trainer Pieter Keur had af
gelopen zaterdag niet de
beschikking over een viertal
basisspelers waardoor er ei
genlijk voor het eerst in dit
seizoen op een behoorlijke
manier met de ‘poppetjes’
geschoven moest worden.
Bas Lemmens en Ronald
Kales waren op vakantie, en
de ziekenboeg heeft bezoek
van Faisel Rikkers die tijdens
de vorige wedstrijd al in de
5e minuut vervangen moest
worden, en Misha Hormeño
houdt hem daar gezelschap.
Pluspunt was de terugkeer
van de aanwinst van dit
seizoen voor SV Zandvoort,
Danilo Arends.
Vanaf het begin was duide

basketbal -

lijk dat Zandvoort zaterdag
niets in de melk te brokkelen
had. AFC ging voor de volle
winst, na in de eerste twee
wedstrijden slechts twee
punten te hebben gehaald.
lange tijd echter konden
de gastheren niet door de
‘muur’ Zandvoort heenko
men met een uitblinkende
Zandvoortse keeper Boy de
Vet onder de lat. Hoe moei
lijker het wordt, hoe hoger
hij stijgt in zijn prestaties.
Toch moest Zandvoort vlak
voor rust capituleren. AFC’er
Thomas Heemskerk wist vier
minuten voor het rustsig
naal de bal vanaf 20 meter
buiten bereik van De Vet in
de hoek te plaatsten. 2 mi
nuten later ging Zandvoort

door het oog van de naald.
Na een mooie aanval van de
gastheren en het prima te
rug leggen van Frank Bakker
lag de 2-0 op de slof van Gijs
Roodbeen, echter zijn schot
spatte de bal keihard via de
onderkant van de lat weer
het veld in.
Kort na rust kreeg Zandvoort
nog een schitterende kans
om op gelijke hoogte te
komen. Maurice Moll kreeg
een 100% kans maar miste
jammerlijk door over de bal
heen te trappen, anders had
de strijd wellicht een andere
wending gekregen. AFC trok
het spel naar zich toe wat
een kwartier voor tijd de be
vrijdende 2-0 voor AFC be
tekende. Een solo vanaf de
eigen helft werd door Frank
Bakker beheerst onder De
Vet door geschoven. AFC had
de wedstrijd weer onder con
trole. Vlak voor tijd maakte

Christiaan Uittenbosch nog
3-0 maar dat was alleen voor
de statistieken belangrijk. In
blessuretijd kreeg Zandvoort
ook nog eens een rode kaart
te verwerken die Kas de Vries
moest incasseren. Een niet al
te beste wedstrijd van onze
plaatsgenoten met een ne
gatief einde als resultaat.

Komende zaterdag speelt
Zandvoort om 14.30 uur
thuis tegen debutant Op
perdoes, dat afgelopen za
terdag in eigenhuis met 0-2
van Aalsmeer verloor en op
de laatste plaats staat.

Hoofddorp zware klus voor The Lions
avond een zware klus voor de heren van The Lions. In hun

eerste wedstrijd van het seizoen kwam het nieuwe team,
mede door afwezigheid van Ron v.d. Meij, tot een heel
moeizame winst.

Playing coach Dave Kroder

Lions heeft een metamorfo
se ondergaan omdat Marvin
Martina en Paul Wessels
hun toekomst in de bas
ketbalsport elders zochten.

Een welkome
aanvulling in
Zandvoort is de
komst van Mike
Kroder, broer van
coach Dave. De
bijzonder erva
ren speler vond
vooral zijn draai
onder het bord
en mocht maar
liefst 19 vrije
worpen nemen.
Alleen zijn aller
eerste was mis,
de rest gleed
bijna kinderlijk eenvoudig
door de basket.
Het eerste kwart was dui
delijk voor de gasten die na

10 minuten een voorsprong
van 18-23 koesterden. Lions
herpakte zich in het tweede
kwart waarin de Zandvoortse
spelers een strakke zonever
dediging aanhielden waar
de Hoofddorpers de grootse
moeite mee hadden. Bij rust
leidden de Zandvoorters
met het kleinst mogelijke
verschil, 36-35.
In het derde kwart was er
balans zodat de minimale
voorsprong bij het ingaan
van het laatste kwart nog
steeds op het scorebord
stond, 50-49. Dat vierde
kwart was voor de gasten
een kwelling. Niet minder
dan drie van de basisspelers
van Hoofddorp-coach Ron
Ribbelink moesten met de
maximale aantal persoon
lijke fouten naar de kant
waardoor Lions de kans
kreeg om iets uit te lopen.
Uiteindelijk stond er een

Martin Spaans heeft de 3e editie van het Fier Open golf-

toernooi op zijn naam geschreven. De Zandvoorter bleek

na afloop van de finale, op de baan van de Kennemer Golf
& Country Club, 33 Stableford punten te hebben gescoord

en dat was ruim voldoende om de titel op zijn naam te
schrijven.

Overige uitslagen 2e klasse
A: Monnickendam – Amstel
veen: 5-0; ZOB – Castricum
1-5; AMVJ – WV-HEDW: 2-2;
Overbos – TOB: 3-2 en Hellas
Sport – BOL: 1-2. Door deze
uitslagen zakt Zandvoort
van de derde plaats naar de
zesde.

heren

De reserves van Hoofddorp waren afgelopen zaterdag-

Fier Open gewonnen
door Martin Spaans

68-62 eindstand op het sco
rebord. Coach Dave Kroder:
“Verdedigend hadden we
het eerste kwart moeite met
hun aanval en onze man-toman verdediging liep niet.
De overschakeling op een
zoneverdediging pakte veel
beter uit. We misten Ron na
tuurlijk, die werkverplichtin
gen had. Aanvallend zijn we
veel meer team geworden,
en dat zag je terug in het
goede passen en positieve
instelling. Ik ben erg tevre
den met deze overwinning
in de eerste wedstrijd van
het seizoen. Een goede start
is lekker voor het moraal.”
Topscores Lions: Mike Kroder
25; Niels Crabbendam 20 en
Dave Kroder 11 punten.
Komende zondag speelt
het Lions-team om 14.00
uur uit in de Amsterdamse
Wibauthal tegen de reserves
van US.

De winnaars tussen de uitbaters van café Fier

Steevast is de finale, met 28
spelers, van het Fier Open
golfkampioenschap op de
schitterde locatie van de
Kennemer Golf & Country
Club. Hierdoor wordt het
toernooi steeds aantrekke
lijker voor de Zandvoortse
golfspeler want wie wil
nu niet daar een ‘balletje
slaan’? Na het tellen van
de punten was Elisabeth
Hauswirth als eerste bij de
dames geëindigd, tweede

werd Jo Bottelier en Roos
de Haan, die het toernooi
al eerder won, ging met
de derde prijs aan de haal.
Spaans werd bij de heren,
en overall, eerste gevolgd
door Charles Roseleur en
was de derde prijs voor
Dennis v.d. Stam. Komend
jaar zal er opnieuw een Fier
open georganiseerd wor
den. Houdt u de aankon
diging in de Zandvoortse
Courant in de gaten.

adverteerders
Administratiekantoor
K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Banana Moon
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Confet'ti B.V.
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Filoxenia Greek Cuisine
Grand Café Restaurant XL
Greeven, Makelaardij o.g.

Hofstedemakelaardij
La Bonbonnière
Marianne Rebel
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Pluspunt
Red Coral
Remo de Biase
Restaurant MMX
Shanty Festival
Studio 118 depenDance
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum
Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

Courant

Actueel

5

7

Asieldieren
hopen op een
nieuwe baasje

Deze week in de
Zandvoortse Courant:
De Begroting In
Eén Oogopslag van de
gemeente Zandvoort.
Zie pagina 17-21.

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Open huizen dag
was succesvol
in Zandvoort

Cultuur

Marco Termes
presenteert
nieuwe roman

Wethouder Wilfred Tates
vindt het welletjes
Wethouder Wilfred Tates stapt op. De VVD-wethouder maakt hoogstwaarschijnlijk
plaats voor de kroonprinses van zijn partij: de huidige fractievoorzitter Belinda Görans-

son. Wanneer dat gaat gebeuren is niet geheel duidelijk maar naar verwachting zal
Göransson op 26 oktober aanstaande beëdigd worden. Die slag om de arm houdt zij

uitverkoop

Sport

31

omdat haar benoeming nog door de raad moet worden bevestigd.

Voetballers
winnen met
grote moeite

Kunstzinnig weekend
Overal langs de kunstroute van Kunstkracht 12 waren spiegels aangebracht om het thema ’Spiegeling’ te verster-

ken. De kunstroute werd verzorgd en aangeboden door
Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) en veel gastexposanten. Ook dit jaar was het kunstaanbod groot met

veel bezoekers die, aangetrokken door het mooie weer,
genoten van de wandeling door de pittoreske straatjes.

50%
korting!

op alle monturen
Kerkstraat 34-36 Zandvoort

VARILUX-AKTIE
WEER VAN START!!!!
Bij aankoop van een
complete Varilux-bril
(montuur & glazen)
krijgt u een
WEERSTATION kado!!!!
Tevens maakt u kans
op een I-pad2!!!!

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

De Mannetjes

Wethouder vindt
het mooi geweest

‘Daar zijn vast een
heleboel mensen
het mee eens’

Informateur Cornelis Mooij en formateur Wilfred Tates bij de vorming van het college in 2010

Tates vond het nu een mooi
moment om terug te treden,
na een recente uitspraak van
de Raad van State die positief
voor de gemeente uitpakte en
na het binnenhalen van een
subsidie van de provincie van
5 miljoen euro vorige week
vrijdag. Bij zijn herverkiezing
in 2010 had Tates al bedongen
dat hij niet de hele collegeperiode uit zal zitten. “Ik wil mijn
ervaring delen met minder
ervaren VVD-politici en dat
ga ik nu doen. Ik ben door
de Zandvoorters in de raad
gekozen en zal weer van de
fractie deel uit gaan maken
als volksvertegenwoordiger.
Ik ben bijna 67 en dat is een
mooie leeftijd om met het vak
van wethouder te stoppen”,
vertelt hij in zijn werkkamer.
Hij vindt dat het ook niet van
goede smaak getuigd als hij
de fractievoorzittershamer
ter hand zou gaan nemen en

zal dat dus niet doen.

Nieuwe fractievoorzitter

Göransson heeft nooit onder
stoelen of banken gestoken
dat zij gecharmeerd is om
op het Zandvoortse pluche
plaats te nemen en is nu door
haar fractie naar voren geschoven om de plaats van de
VVD-voorman over te nemen.
Dat maakt ook de weg vrij
voor een nieuwe fractievoorzitter van de VVD. In antwoord
op de vraag wie hij het liefst
als fractievoorzitter ziet als
Göransson wethouder wordt,
is Tates heel snel en heel duidelijk: “Ellen Verheij! Ze is van

onbesproken gedrag en heeft
een meer dan uitzonderlijk
staatkundig inzicht. Tevens is
zij adviseur voor een aantal
VVD-bewindslieden in Den
Haag en weet de weg dus.”
Vicefractievoorzitter Jerry
Kramer zou wellicht een logischer opvolger zijn maar die
meldde aan de Zandvoortse
Courant dat hij voor een dergelijke ‘promotie’ geen tijd
heeft. Binnen de partij is al
lange tijd duidelijk dat Tates
en Kramer niet meer door een
deur kunnen.

vervolg op pagina 3

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

Kunstwerken van 12 BKZ-leden in het LDC

door Nel Kerkman

'Ga de dialoog aan met de
spiegel en jezelf' was de
opdracht voor de nieuwe
Kunstkracht 12. Daar zijn de
kunstenaars goed in geslaagd.
In 18 ateliers en op verschillende gezamenlijke locaties in
en rondom het centrum kon
men kennis maken met 42 (!)
kunstenaars. Om iedereen te
bezoeken leverde een flinke
fietstocht of wandeling op,
waarvoor twee dagen beslist
nodig waren.

Op de zondag werd onder leiding van Dichter bij Zee Ada
Mol op verschillende locaties
gedichten voorgedragen die
speciaal voor Kunstkracht 12
gemaakt zijn. Al met al was
het een heerlijk weekend
waar kunstliefhebbers van
binnen en buiten Zandvoort
genoten hebben. Iedereen
kijkt al verlangend uit naar
Kunstkracht 12, editie 2012.
Zie pagina 8 en 9 voor een
uitgebreid (foto)verslag.

Kent u Loket Zandvoort al?
Kom kennis maken tijdens ons Open Huis op
woensdag 12 oktober,
van 9.00 tot 13.30 uur. Kijk op pagina 28
Gemeente Zandvoort

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1

Als ‘t leven niet meer gaat zoals gehoopt,
als je veel wordt ontnomen,
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
leven niet meer leven is,
dan komt de tijd dat ‘t einde goed is.
Na een zomerse herfstdag is van ons heengegaan mijn lieve man,
onze pa, allerliefste opa en schoonvader

Martinus Adrianus Henricus Vergeest
Martin
Hoorn, 10 april 1936

Zandvoort, 3 oktober 2011
Ans Vergeest - van Baarsen
Martin en Anne Josee
Tim, Merel
Marcel en Annemaria

Fahrenheitstraat 66
2041 CJ Zandvoort

kerkdiensten

Komende vrijdag

Taizé dienst in Agatha kerk. 19.00 uur inzingen,
anvang 19.30 tot 20.00 uur

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer
van het crematorium.
Bloemenadres: Uitvaartcentrum Haarlem, Parklaan 36 te Haarlem.

Na een langzaam afnemende gezondheid geven wij
u kennis van het overlijden van onze lieve,
opmerkelijke moeder en schoonmoeder

Doetje Wilhelmina Koper
Dorien

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur H.E. van Amerom
www.kerkzandvoort.nl

Op 9 oktober staat DJ Erik Faase om 14.00 uur klaar
om het dak er af te blazen. In figuurlijke zin dan.
Om 20.00 uur treden de Amerikaanse blueslegendes
Gene Taylor en James Harman op.

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Oecumenische viering
www.aap-parochies.nl

Tussendoor is er een spetterende BBQ.
Je kunt hiervoor inschrijven (kosten € 20,00) via
clubnautique@gmail.com. Bezoekers die op zondag
komen en niet hebben ingeschreven betalen € 24,50.

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

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel
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H.G. Heilige Saar
ook jij bent
nu de sigaar

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.

Kerkgenootschap St. Maartenszee

gehuwd geweest met Jan Willem Zuidema
Zandvoort,
12 januari 1925

Muzikaal
eind zomer/ begin winter

Komende zondag

Zie pagina 14

Wij zullen afscheid van hem nemen op vrijdag 7 oktober om
9.15 uur in de kleine aula van crematorium Westerveld, Duin
en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).

waterstanden

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

Zandvoort,
1 oktober 2011
Rob en Gloria
Teun en Berry

Wij zijn dankbaar voor de goede verzorging
die onze moeder heeft ontvangen in Huis in de Duinen.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 7 oktober
om 11.15 uur in crematorium Westerveld, Duin en
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

Ineke Smit
Uitvaartverzorging
A.L. Dyserinckstraat 31
2032 RA Haarlem
tel:
06 54661799
e-mail:
info@inekesmit.nl
website: www.inekesmit.nl
transparante prijzen

Liefdevol en betrokken
2

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Wij bedanken onze gasten
en de weergoden voor
weer een fantastisch
en bijzonder jaar!

Vanaf
eind februari 2012
bent u weer van
harte welkom

oktober
8 Blues & swing - Leo van Sponzen & friends.
Wapen van Zandvoort, aanvang 20.00 uur		

9 Rode Neuzen Race - Hardloopevenement voor goede doel.
Circuit Park Zandvoort, vanaf 10.30 uur

11 Bingomiddag - voor ANBO leden. De Krocht,
aanvang 14.30 uur

12 Filmclub Simon van Collem - De film ‘Tamara Drewe’.
Circus Zandvoort, aanvang 19.30 uur

14 Pubquiz - Café Koper, aanvang 21.00 uur
16 Formido Finaleraces - Circuit Park Zandvoort
16 Classic Concerts - Utrechts Byzantijns M. koor,
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

29 Garnalenpellen - Finale Zandvoorts kampioenschap.
Café Oomstee, aanvang 17.00 uur

vervolg - pagina 1 - Wethouder stapt op
plicht richting onze kiezers.
Toch moet je realistisch zijn.
Gert Toonen heeft natuurlijk
de meeste ervaring en Andor
Sandbergen zit er ook alweer
anderhalf jaar. Er zal dus overleg moeten komen om bepaalde zware portefeuilles in
ander handen te geven”, legt
hij uit.
Belinda Göransson

Belinda Göransson

“Het moment was een volkomen verrassing voor mij. Het
was bekend dat Wilfred Tates
niet deze hele collegeperiode
uit zou dienen, maar toen het
bericht kwam, vorige week
maandag, was ik toch verrast. Het zal een zware klus
worden temeer omdat ik niets
met ruimtelijke ordening heb.
Wel ben ik zeer gecharmeerd
van Toerisme & Economie en
ook financiële zaken draag
ik een goed hart toe”, zegt
de beoogd wethouder waarmee ze vooruit loopt op een
eventuele herschikking van de
portefeuilles. De scheidende
wethouder verwacht namelijk dat een herschikking van
de portefeuilles noodzakelijk
zal zijn. “Wij als grootste partij in de raad hebben wel een
bepaalde verantwoording en

Andere stijl

Göransson zegt ook dat ze een
heel andere stijl zal hebben
als de scheidende wethouder.
“Het gaat bij mij in ieder geval
niet over ‘hullie en zullie’ maar
over ons en Zandvoort. Daar is
deze prachtige gemeente mee
gebaat. Het doel moet dan
ook zijn: dit dorp. Wordt het
er beter van? Zijn de inwoners
wel goed voorgelicht? Blijven
ze niet in het ongewisse? Dat
soort zaken hebben, bij mij in
ieder geval, prioriteit”, gaat ze
verder terwijl ze ook aangeeft
dat bepaalde zaken in haar
ogen voorrang hebben maar
dat dit een geleidelijk proces
is dat ze niet als een blad aan
een boom om kan draaien.
Göransson krijgt in ieder geval
van haar werkgever volledige
medewerking. “Mocht het
niet doorgaan, om wat voor
reden dan ook, dan kan ik altijd terugkomen”, sluit ze af.

Politiek verslag

Raadsvergadering Informatie, d.d. 3 oktober

Centrum Jeugd en Gezin in De Golf

Dinsdagavond kwam de gemeenteraad bijeen voor een

siek CJG door het Rijk verplicht
informatievergadering. Sinds het nieuwe systeem van ver- is gesteld. De vorige minister
Rouvoet heeft het in 2008 vergaderen is ingevoerd, brengt het nog steeds enkele kinplicht gesteld en voegde daar
derziekten naar voren. Voor de informatieronde staat een destijds de opmerking aan toe:
tijd gereserveerd van maximaal een uur met het begin om “Indien u het niet doet, dan
doen wij het, maar wel op uw
20.00 uur en is niet voor discussie bedoeld.
kosten.” Veel vragen werden
Afgelopen dinsdag presteerde van een ‘metropolitaanse’ gesteld over de financiering
van een CJG die allemaal door
de raad het om de vergadering kustplaats.
Toonen werden beantwoord.
pas rond het middernachtelijke uur af te sluiten. Oorzaak: Duidelijk zwaartepunt van de Het nieuwe centrum wordt op
een behoorlijk zware agenda agenda lag bij het Centrum 18 november aanstaande ofen twee ellenlange presenta- voor Jeugd en Gezin (CJG). ficieel geopend.
ties die ook nog eens de no- De gemeentelijke ambtenadige vragen bij de leden oprie- ren hadden een presentatie De evaluatie van de eerste
pen (beide duurden inclusief gemaakt om de leden dui- face van het LDC bracht een
vragen en antwoorden circa delijk te maken wat, waar en ongepaste opmerking aan
55 minuten). Men was weer hoe zo een instituut geves- het licht. Insprekers Boskamp
terug bij ‘af’. Terecht maakte tigd zal worden, dan wel zal en Versteege vielen over een
Astrid van der Veld (GBZ) daar gaan functioneren. Duidelijk passage in het evaluatierapeen opmerking over, alleen op was dat het CJG in de hui- port en ze kregen gelijk van
het verkeerde moment: tij- dige Beatrixschool in De Golf Tates. De passage “het zijn
dens het beantwoorden van aan de Jac. P. Thijsseweg maar enkele bewoners die
vragen door wethouder Gert gevestigd gaat worden, die klagen”, die erin staat, is hem
Toonen.
op haar beurt opschuift ook een doorn in het oog en
richting Duinroosschool en kan niet. “Bepaalde zaken zijn
Voorzitter Willem Paap (SZ) Nicolaasschool. Ook had het inherent aan het bouwen van
haalde vanwege het aanwe- college een opdracht voor een zo een groot gebouw. Dat is
zig zijn van een aantal externe onderzoek naar de wenselijk- niets nieuws, voor Zandvoort
deskundigen de agenda hele- heid onder de Zandvoortse echter wel”, zei hij. Ook noemmaal overhoop. “Dat scheelt bevolking gegeven. Ook hier de hij de evaluatie een “lichte
geld”, gaf hij als plausibele re- weer een presentatie met al- evaluatie”.
den. Aan het begin van de ver- lerlei cijfers waaruit bleek dat
gadering meldde wethouder niet echt alle Zandvoorters Op voorstel van GBZ werd het
Wilfred Tates dat hij vrijdag behoefte aan een CJG heb- agendapunt om te komen tot
een intentieovereenkomst van ben. Vragen uit de raad over een gesprek met de beoogd
5 miljoen euro met de provin- de mogelijkheid om tot een wethouder aangehouden voor
cie had ondertekend. Het be- virtueel CJG te komen wer- de vergadering van woensdag.
drag wordt besteed om het den door Toonen steevast, en Daarover kunt u binnenkort op
Palaceplein en Stationsplein terecht, naar het land der fa- de website van de Zandvoortse
aan te pakken in het kader belen gestuurd omdat een fy- Courant meer lezen.

Drukke receptie Filoxenia
Het 10-jarig bestaan van het Griekse restaurant Filoxenia
kan Zandvoort niet ontgaan zijn. Tientallen Zandvoorters
kwamen zondag naar de Haltestraat om Kostas en Lianne de
hand te drukken, waaronder ook het burgemeestersechtpaar.

Feest en dans bij Filoxenia

Een van de hoogtepunten
was de komst van overbuurman Ron Brouwer van Laurel
& Hardy die maar liefst 100
borden meenam. Niet als uitbreiding bedoeld van het serviesgoed van Filoxenia, maar
om als teken van vreugde
stuk te gooien, hetgeen uiteraard ook gebeurde. Hij is
niet voor niets uitgeroepen
tot de creatiefste ondernemer… Ondertussen vloeiden
heerlijke Griekse wijnen en
werden er de lekkerste hapjes geserveerd die met smaak
en liefde waren gemaakt. Een
gedenkwaardig jubileum.

column

Volgens mij…

…zit er geen beweging in.
Zelfs niet na flink schudden
en rammelen. Mijn keukenla zit muurvast! Nou is het
geen lade die ik vaak gebruik.
Het is een soort rommellaatje waar de flessentrekker,
blikopener en andere troepjes in zitten. Gelukkig zit op
de meeste wijnflessen een
draaidop. De boosdoener
van de opstopping zijn twee
snijplankjes die de boel blokkeren. Alle handige mannen
zijn al langs geweest. Niet
om te komen koken maar
voor advies van dat rot laatje.
Schudden, slaan en zelfs tot
een gat in de bodem boren
zijn al geopperd maar de lade
geeft zich niet gewonnen.
Dat is wat anders dan de
standvastigheid van wethouder Wilfred Tates. Natuurlijk
kan en mag ik hem niet vergelijken met mijn keukenla.
Maar… ooit heeft hij mij in
een vergadering als over actieve huisvrouw betitteld en
dat neem ik hem nog steeds
hoog kwalijk. Net zoals mijn
geblokkeerde la dacht ik dat
Tates zich niet gewonnen
zou geven. Blik op oneindig
en niet te vermurwen gaf hij
niet toe aan al het gekrakeel
om hem heen. Zijn moverende redenen die hij in zijn
brief aangeeft ken ik niet.
Wel dat hij flink haast heeft
want tussen de datum van
zijn brief van 28 september
en ontslag per 4 oktober zit
maar een paar dagen. Aan
wie hij het ‘stokje’ overdraagt
is niet bekend. Destijds stond
Belinda Göransson als wethouder op het top 10 lijstje
van de VVD maar dat viel tegen toen de neuzen geteld
werden.
Ik zou het prettig vinden
als er weer eens een vrouw
in het college kwam. Er
zijn er niet zoveel in het
Zandvoortse geweest. En
een vrouw heeft toch
een andere visie dan
een man, toch? En ik
weet zeker dat zij weet
hoe mijn keukenla
open moet!

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

17 september - 30 september 2011
Geboren:

Nikki, dochter van: Schouten, Jacobus en: Elenbaas, Mariëlle
Natalie.
Merijn, zoon van: van Koningshoven, George Lodewijk en:
Lissenberg, Susan.
Mila Felicia, dochter van: Sloan, Lisette Storm.
Davey, zoon van: van Houwelingen, Bas en: Valkhof, Deborah
Wherona Christina.
Mercédès Maria, dochter van: Dol, Robert en: Holthuis,
Daphne Mariëlle.

Ondertrouwd:

Jansen, Dennis Christiaan en: van den Bovenkamp, Tessa
Melanie.
Jobst, Mark Martijn en: de Boer, Muriel Anouk.
Blankendal, Ruiz Otmar Mathieu en: Oddens, Serena Iris.

Gehuwd:

Buiter, Adriaan Gerard en: Hertog, Maria Josepha Amelia
Hubertina.
Leenart, Michel Patrick en: Boon, Marjolein.
Bracco Gartner, Martinus Josephus Laurentius Maria en:
Kavelaars, Cornelia Adriana Maria.
Hendrix, Guido en: van Gemert, Wendy Marlene.
Vodeb, Rik Willem en: van Wanrooij, Josine Sara Anne.

Het 13e Stads-en dorpsomroepersconcours 2011
was voor mij een groot succes.
Hiervoor wil ik de volgende bedrijven en personen bedanken:

Gemeente Zandvoort, Brandweer Zandvoort, Harocamo,
Holland Casino Zandvoort, HEMA, Blokker, Laurel & Hardy,
Behind the Beach, Kaashuis Tromp, Shanna’s Shoe Repair,
Radio Stiphout, Bruna, Dobey, Foto Menno Gorter,
Pole Position, Parfumerie Moerenburg, Het Lederpaleis,
Metall Metaalbewerkingsmachines, Mollie & Co,
IJzerhandel van Zandvoort, Miracle Media,
Keur Schilders, ´t Wapen van Zandvoort,
De Bode, H. Willemse Electro, Gall & Gall,
Chocoladehuis Willemse, Jeff & Henk Bluijs, Rens Al,
Ton Hendriks, Maaike Koper, Ben Zonneveld, Theo Verburgt,
medewerkers Café Koper, Klaas Koper,
Folklorevereniging de Wurf, Joop van Nes jr, Els Kuijper,
Paul Zwemmer, Debbie Zwemmer.
Dorpsomroeper Gerard Kuijper.

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Overleden:

Grimm geb. Duinker, Willemina, oud 92 jaar.
van der Hoef geb. Plieger, Johanna Maria Louise, oud 87 jaar.
Groenveld geb. Zandvoort, Jacqueline Henriëtte, oud 85 jaar.
van Saarloos, Gerard Johannes Maria, oud 69 jaar.
Vonkerman geb. Walraven, Joanna Wilhelmina Maria, oud
65 jaar.

Let op: Wij bezorgen gratis!

1 Giros
2 Kipfilet
3 Souzouki
4 Mousaka
5 Souvlaki
Deze gerechten worden geserveerd
met frites, rijst, salade en tzatziki.
U kunt natuurlijk ook van de
gewone menukaart bestellen.

w

4

x
filo
ww.

enia.info

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook de seniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,-Do 17-09-09

		

Bel: 5712102

Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

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

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

BY CHRIS KUIN

Elke maandag tot en met donderdag
een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.

Di 15-09-09

Naast onze à la carte kaart:

driegangen menu voor € 29,50
(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

Pastrami
met rode pesto mayonaise
of
Gamba pil pil
iii
Entrecote met knoflooksaus
of
Gebakken zalmfilet met
Provençaalse tomaten roomsaus
iii
Chocolade liefde
Dinsdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

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

Nieuw bij Tea-Licious

Tap uw eigen thee voor thuis en kies uit
12 heerlijke melanges.
Kom snel uw thee tappen.
Wij zijn van dinsdag t/m zondag
geopend van 07.00 tot 18.00 uur
Haltestraat 32a - Zandvoort
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Zonovergoten open (dierente)huis
Wat was het schitterend weer op de jaarlijkse open dag
van Dierentehuis Kennemerland afgelopen zondag. De bezoekers werden getrakteerd op een aantrekkelijke mix van
demonstraties en informatie, er was een loterij, een markt
en je kon je huisdier laten fotograferen of tekenen.

Drugs snuffelen in kinderrugzakjes

Het dierentehuis staat onder
leiding van Marlies Schneider;
haar man Martin Lipsius
runt op hetzelfde terrein een
speurhondenschool. Zijn medewerkers lieten zien hoe een
drugshond in een mum van
tijd de drugsbezitster uit een
groep vrijwilligers pikte. Een
tweede hond wist feilloos explosieven aan te wijzen die onder een auto zaten verborgen.
Het Twickelerveld European
Detection Dog Service, zoals
het bedrijf voluit heet, leidt
ook honden op voor het opsporen van vuurwerk, vuurwapens, medicijnen, tabak,
zelfs geld! De honden worden wereldwijd ingezet door
bedrijven, overheidsinstanties
en evenementenbureaus. Een
Zandvoortse onderneming om
trots op te zijn.
Ook de demonstratie van de
Kynologenclub Kennemerland
was weer erg leuk. Deze club
van hondenliefhebbers geeft
gehoorzaamheids- en behen-

digheidstrainingen waarbij
honden net zo veel lol hebben
als de trainers en de eigenaren.
Over eigenaren gesproken: uiteindelijk gaat het er natuurlijk om om nieuwe baasjes te
vinden voor de tijdelijke bewonertjes van het dierentehuis.
De bezoekers mochten vrij
rondlopen tussen de dieren
om te kijken of er eventueel
eentje voor ze bij was. Daarbij
gooiden de dakloze weesjes
alles in de strijd: kopjes geven, likken, smekende ogen,
kwispelen. Gelukkig zijn er ook
altijd mensen die juist kiezen

voor die zielepiet die zichzelf
in een hoekje verstopt en die
niet de charmes en de flair
heeft van zijn rivalen. Letterlijk
de underdog.
Doel twee is om financiële
steun te verwerven voor het
prachtige werk in het dierentehuis en op de dierenambulance. De Dierenbescherming is
volledig afhankelijk van donaties. Deze week is de jaarlijkse
collectie, dus geef! Een nieuwe
mogelijkheid om het dierentehuis te steunen is door Vriend
van het Asiel te worden. Voor
een klein bedrag per maand
krijg je een houten bordje
met je naam erop in de ontvangsthal, plus twee keer per
jaar de Vrienden Nieuwsbrief.
De opbrengst wordt besteed
aan broodnodige extraatjes
als kluifjes, speelgoed, trimbeurten, krabpalen en blikvoer.
Kijk voor meer info op www.
dierentehuiskennemerland.nl.
Het derde doel is vrijwilligers
werven, want die zijn altijd
nodig. Kijk op 12 oktober om
19.30 uur op Nederland 1 naar
Dierenbeschermers voor een
portret van Christoph en Bren
da, twee vrijwilligers van ons
Dierentehuis, om te zien hoe
leuk en bevredigend dat is!

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)

105-jarige in woonzorgcentrum A.G. Bodaan

Afgelopen maandag was
het groot feest voor mevrouw Kellenbach, bewoonster van woonzorgcentrum
A.G. Bodaan. Deze oudste
bewoonster van het huis,
en ook de oudste inwoonster van de gemeente
Zandvoort, heeft namelijk
de bijzondere leeftijd van
105 jaar bereikt. Voor burgemeester Niek Meijer was dit
een mooie aanleiding om
een bezoekje te brengen
aan mevrouw Kellenbach
om haar persoonlijk te feliciteren. Ze genoot hier
zichtbaar van, alsook van
het bezoek van haar familie. Ook algemeen directeur
van ZorgContact, Louise de
Berg bracht een bezoekje. Al
die aandacht is zeker wat de
altijd tevreden mevrouw
Kellenbach verdient!

Beatrixschool
50 jaar jong

Neem mij, neem mij!

ZANDVOORT SCHOON!? genoeg
van rondzwervende koelkasten

Uitgaande van 8500 huisadressen in Zandvoort waar gemiddeld eens
Gemeente Zandvoort
per 10 jaar een koel/vrieskast wordt vervangen, zijn dat jaarlijks 850
apparaten. Het laten afvoeren van je oude koel- of vrieskast is heel
simpel: bel de afvallijn (5740200) en het apparaat wordt keurig en
snel zonder extra kosten op afspraak weggehaald. Helaas worden wekelijks oude koel- en
vrieskasten gewoon aan de weg gezet, in de hoop -of de veronderstelling- dat die dan wel
vanzelf worden opgehaald. En dat is niet zo. De grofvuildienst mag ze vanwege milieuvoorschriften niet meenemen. Zo’n apparaat blijft vaak meerdere dagen anoniem langs
de weg staan, valt ten prooi aan vernielingen en wordt dan uiteindelijk noodgedwongen
apart opgehaald en afgevoerd. Dat kost extra arbeid, extra nazorg en ook niet onbelangrijk:
extra belastinggeld.

Vorige week vrijdag bestond de Beatrixschool
in Zandvoort 50 jaar. Dat
heuglijke feit werd gevierd
met een feestweek voor de
kinderen, ouders en leerkrachten. Na een feestelijke opening met de burgemeester en de 'koningin'
volgde een pannenkoekenlunch en een spelletjesdag
voor de hele school. Verder
stonden op het program-

ma een sponsorloop, een
‘CreaBea-dag’ en een circusdag onder leiding van circus Tadaa! De festiviteiten
werden afgesloten met een
spetterende voorstelling op
het plein gevolgd door een
gezellige bingo. Namens de
Zandvoortse Courant van
harte gefeliciteerd met deze
mijlpaal.

Kinderboekenweek

De 57ste editie van de
Kinderboekenweek is afgelopen woensdag van start
gegaan en duurt t/m zaterdag 15 oktober. Het motto,
heldenmoed, is een eerbetoon aan alle kinderboekfiguren die dapper durven te
zijn. Hoe dapper ben jij? Alle
kinderen van 6 tot 12 jaar
mogen op 12 oktober van
14.30 tot 16.00 uur verkleed
naar de bibliotheek komen
als je eigen boekenheld en
over de catwalk lopen. Durf
je dat niet dan is er op dezelfde datum en zelfde tijd
een workshop muismat maken van je eigen boekenheld.
Kosten zijn € 2,50, de locatie
is bibliotheek Zandvoort.

Op zoek naar…

Omroep MAX is voor haar
TV-Rubriek ‘Vrienden van
Vroeger’ op zoek naar de
Zandvoortse Jacqueline
Oortwijn (61-62 jaar). Zij
wordt gezocht door haar
vroegere vriendin Marjo
Siebers (59). Jacqueline
en Marjo woonden in
Zandvoort en zaten allebei op de Christelijke Mulo
Jaap Kiewiet en waren dikke
vriendinnen. Zij gingen samen o.a. naar de bioscoop
(West Side Story) in Haarlem
en daarna een wijntje halen
(bij kaarslicht) bij het ‘Goede
Uur’ in Haarlem. Jacqueline
heeft nog een oudere broer
waar de voornaam onbekend van is. De vader van
Jacqueline was bibliothecaris in Zandvoort en ze woon-

de op de Weimarweg 8.
Jacqueline is na de MULO, de
opleiding Verpleegkundige
gaan volgen. De vriendinnen hebben elkaar voor
het laatst gezien voordat
Marjo trouwde en daarna
in Oostenrijk ging wonen
(1974). Mocht u Jacqueline
Oortwijn kennen, de voornaam van de broer van
Jacqueline weten of misschien weet u waar zij naartoe is verhuisd, dan wordt u
vriendelijk verzocht contact
op te nemen met Mieke
van Loenen, redacteur van
‘Vrienden van Vroeger’, tel.
035-5338166.

Busdienst 80 en 81

Door bezuinigingen heeft
Connexxion besloten de
busdienst 81 niet meer op
het traject HaarlemstationBloemendaal-Santpoort
Zuid te laten rijden. Ook
rit 1, vertrek Zandvoort
Busstation 06.09 uur, vervalt. De laatste bus uit
Zandvoort lijn 80 vertrekt
op maandag tot en met
vrijdag uit Zandvoort om
00.27 uur. Deze wijzingen
gaan in op 11 december
2011.

Blikverruimende films

Het filmseizoen bij filmclub ‘Simon van Collem’ is
weer gestart. Elke woensdagvond vanaf 19.30 uur
worden voor liefhebbers
kwaliteitsfilms getoond
die niet door de commerciële bioscopen gedraaid
worden. De eerstkomende film op 12 oktober is
‘Tamara Drewe’. De film
gaat over verborgen passies die ontwaken en escapades van verliefdheid
zorgen voor een opeenstapeling van absurde omstandigheden. De film is op
de gelijknamige graphic
novel van Posy Simmonds
gebaseerd. Locatie: Circus
Zandvoort, Gasthuisplein.
5

BorghHave, de zekerheid van een
deskundig (hypotheek-)advies!
Als partner van Eigenwijs Makelaars staan wij
voor u klaar voor een onafhankelijk en op maat
gemaakt financieel advies.
Profiteer van onze ervaring, kennis en deskundigheid op het gebied van:
• Hypotheken
• Verlenging hypotheekrente
• Besparen op hypotheek
• Verzekeringen
• Financiële planning
www.eigenwijs-makelaars.nl
(o.a. in geval van echtscheiding)
Loop eens binnen op de Grote Krocht 38
(kantoor Eigenwijs Makelaars)

of bel ons voor een vrijblijvende
afspraak: 0252 24 19 60

8,2

www.borghhave.nl

De Grote Krocht bonnen actie
Want alles wat u zoekt vindt u op de Grote Krocht
Periode 10 oktober t/m 29 oktober is uw kassabon een kanslot
Lever uw kassabon in en maak kans op leuke prijzen
1e trekking 15 oktober
2e trekking 22 oktober
3e trekking 29 oktober met als hoofdprijs een Samsung
Wie doen er mee:

Stomerij
Zandvoort

Radio Stiphout Zandvoort
www.radiostiphout.nl
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Galaxy Tab
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Bockbier 2011
feestelijk begroet

Annet Bluijs wint tweede
ronde garnalenpellen

Het Bockbier van de oogst 2011 is afgelopen maandag

In een snikheet strandpaviljoen Thalassa werden afgelopen

Brouwmeester Gerard van der Broek van Hertog Jan had

Open Zandvoort Kampioenschap Garnalenpellen. Geboren

feestelijk en onder applaus bij café Koper binnen gehaald.
er ook weer een smakelijk verhaal bij. Het Bockbier Oud &
Nieuw was een feit.

Brouwmeester Gerard van der Broek

door Joop van Nes jr.

Uitbaters Maaike Koper en
Fred Paap hadden hun gasten uitgenodigd om te proeven van zowel een Bockbier
dat een jaar ‘op rust’ heeft gelegen als van het nieuwe bier
van de nieuwe oogst. Het
bleek dat het Bockbier in dat
jaar een duidelijke smaakverandering had ondergaan die
door lang niet alle gasten gewaardeerd werd. Uw verslaggever vond echter de smaak
van 2010 duidelijk ‘warmer’
en ‘ronder’. Het nieuwe
Bockbier was een stuk hop-

piger en wat meer bitter van
smaak; wat door velen juist
geapprecieerd werd. Fred
Paap zou Fred Paap niet zijn
als hij niet een aantal zeer
smakelijke hapjes, geïnspireerd door Bockbier, zou hebben vervaardigd die door de
aanwezigen zeer gewaardeerd werden. Opnieuw een
feestelijke avond in het teken
van ‘bier’. Zou zo maar een
traditie kunnen worden want
volgend jaar wordt volgens
Paap herdacht dat 30 jaar geleden het moderne Bockbier
werd geïntroduceerd. Een
mooi vooruitzicht!

zaterdag de laatste tien finaleplaatsen verdeeld van het

en getogen Zandvoortse Annet Bluijs heeft de tweede voor-

ronde gewonnen, gevolgd door Mandy Bluijs en Michel Maas.

Winnares van de 2e voorronde Annet Bluijs

Eigenlijk zou deze zaterdag
te boek moeten staan als
de voorronde van de familie
Bluijs. Niet minder dan zes
leden van deze zeer oude
Zandvoortse familie (‘van de
Kraai’) hadden zich voor deze
laatste kans ingeschreven
en alle zes zijn zij door deze
schifting heen gekomen. De
organisatie had na de tweede
ronde zaterdag nog een noviteit. De eerste vijf eindigenden
na de tweede ronde gingen
voor plaatsbepaling nog even
aan het werk met die dag in
het Zandvoortse Noordzee
water gevangen zeebanket.

Geplaatst voor de finale waren
ze toch al en nu konden zij laten zien aan de vele toeristen
die kwamen kijken, hoe je een
‘echte’ Zandvoortse garnaal
van zijn jasje ontdoet.
Zaterdag 29 oktober om
17.00 uur is dan de grote finale in café Oomstee aan de
Zeestraat. Totaal 34 pellers,
waaronder een aantal door
de organisatie van voorronden vrijgestelde prominente
pellers, zullen dan aantreden
voor de zeer aanlokkelijke titel
Open Zandvoorts Kampioen
Garnalenpellen.

Open Huizendag in Zandvoort wel een succes!
De Open Huizendag in Zandvoort is volgens de plaatselijke makelaars redelijk goed verlopen, en dat ondanks het

prachtige zomerse weer. Landelijk mag het bezoekersaantal

dan een stuk lager liggen dan de Open Huizendag van afgelopen maart, de Zandvoortse makelaars hadden het afgelopen zaterdag erg druk.

Nick ten Broeke van Eigenwijs
Makelaars: “We zijn de hele
dag met al onze mensen in
touw geweest, inclusief de
financieel adviseur, die het
druk had met vragen over hypotheekmogelijkheden. Bij de
meeste deelnemende panden
zijn kijkers geweest. De Open
Huizendag is wat mij betreft
geslaagd.”
Datzelfde geluid is ook te horen bij Greeven Makelaardij en

Cense en Van Lingen. Susanne
Greeven meldde enthousiast:
“Wij hadden 39 deelnemende
huizen. We hebben twee biedingen gehad en bij twee huizen komt een vervolg bezichtiging. Bij slechts zes panden
is niemand geweest, de rest
werd redelijk bezocht. Alles
bij elkaar een positieve score.”
Dat geldt ook voor Cense &
Van Lingen. “We hebben een
huis verkocht en op een ander
huis is een bod uitgebracht.

Verder zijn alle panden flink
bezocht, voor slechts drie huizen was geen belangstelling”,
meldde Jan van Lingen trots.
De projectontwikkelaars
van de diverse nieuwbouwappartementen waren ook
positief gestemd. In appartementencomplex Ambra in
de Haltestraat is een appartement verkocht en in appartementencomplex Pandora in
de Poststraat is een optie genomen op een appartement.
Nico en Ria Disseldorp hebben de Zandvoorters de
Open Huizen Dag aangegrepen om zich te oriënteren op
het gebied van nieuwe appartementen. Ze bezitten op

dit moment een vrijstaand
huis, maar als de kinderen
eerdaags het huis uit zijn,
willen zij kleiner gaan wonen. Ze hebben afgelopen
zaterdag twee nieuwbouwappartementen bekeken.
Nico: “Kwalitatief waren het
mooie appartementen, maar
daar was de prijs ook wel
naar. Voor wij iets anders
gaan kopen, willen we ons
huidige huis eerst verkopen.”
Maarten van Wamelen, wiens
huis aan de Zandvoortselaan
te koop staat, hield zijn deur
wijd open voor kijkers. Hij
ontving drie stellen en hoopt
dat hij binnenkort kan zeggen: “Wie van de drie wordt
de nieuwe eigenaar van mijn
mooie huis?”

kort nieuws
Kinderkledingverkoop

De herfst en ook de winter staan weer voor de deur. Tijd
dus om de zomerkleding te verwisselen voor warmere
jassen, truien en broeken. Veel kinderen zijn uit hun
kleding van vorig jaar gegroeid en goede kleding is duur.
Dan komt de halfjaarlijkse kinderkledingverkoop op kinderdagverblijf Pippeloentje voor u wellicht als geroepen. Aanstaande zondagmiddag 9 oktober van 12.00 tot
16.00 uur is het weer mogelijk om met grote korting (5070%) goed te slagen bij kinderdagverblijf Pippeloentje.
Voor zowel baby’s als tieners is er grote keus aan nieuwe
kleding van gerenommeerde merken. Bovendien kunnen de kinderen met goed weer heerlijk buiten spelen in
de tuin, voor de ouders staat er binnen altijd een kopje
koffie klaar. Kinderdagverblijf Pippeloentje is gelegen
aan de Burgemeester Nawijnlaan 101 (aan de achterkant
van het “Huis in het Kostverloren”). Voor meer informatie: Relinde Adegeest tel. 023-5713665 of 023-5717628

Talent of the Voice

Het is te merken dat talentenjachten in Nederland
erg populair zijn. Na het grote succes in Sassenheim
zal Talent of the Voice ook in Zandvoort plaatsvinden.
Volgens de organisatoren, ONAIR-Events en Music-2-All,
zal het een van de grootste uit de regio worden. Deze
talentenjhacht is vooral zo leuk omdat ook het publiek
een stem heeft via een eigen SMS-dienst. Nieuw talent
krijgt echt een kans want de hoofdprijs is een opname
van een eigen single en de promotie daarvan. 28 oktober,
11 en 25 november, 9 december en 6 januari zullen de
voorronden plaatsvinden in Grand Café XL. Daar is ook
op 20 januari de halve finale en op 3 februari de grote
finale. Ben jij hét nieuwe zangtalent? Meld je dan snel
aan via www.onair-events.nl en wie weet kom jij in 2012
wel met een eigen single!

Ave Maria

Tijdens de Taizé-dienst op 7 oktober zullen deze keer
ook enkele klassieke liederen ten gehore worden gebracht. Jan Peter Versteege zingt tijdens de dienst het
beroemde Ave Marie van Bach Gounod en verder staat
op het programma het duet ‘Abide with me’ van William
H. Monk in een arrangement van Sally DeFord. Het duet
wordt gezongen door Jan Peter Versteege met sopraan
Willy Verwijs. Haar man Sjaak Verwijs speelt in beide
gevallen de pianopartij. De dienst is in de Agatha kerk
aan de Grote Krocht en begint om 19.30. Het thema is
‘Niet bij brood alleen’ uit het Bijbelboek Mattheus (4: 1-1).

Oecumenische Viering:
Kathedralenbouwers

Op zondag 9 oktober om 10.00 uur wordt in de
Protestantse kerk in Zandvoort de derde oecumenische viering, gewijd aan het jaarthema Heilige Plaatsen,
gehouden. Deze keer is het thema toegespitst op de
verwondering over wat de bouwers van de eerste kerken bezielde. Voorganger in deze dienst is pastor Dick
Duijves. Het Agathakoor en het Protestants kerkkoor
zullen onder leiding van mevrouw H. Jurrius en orgelbegeleiding van de heer H. van Amerom aan de dienst
meewerken. Deze dienst is tevens de afsluiting van het
jaarthema ‘Heilige Plaatsen’. De Lokale Raad van Kerken
hoopt van harte u in deze dienst te mogen begroeten.
Na de kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kopje koffie of thee.
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Verzameling aan kunstuitingen

KunstKracht

De expositieruimte in het Louis Davids Carré viel boven verwachting mee. Door een geslaagde opstelling was de gang in combinatie met de schoolaula’s een prima oplossing.
Ook de getoonde kunst van de 12 BKZ-kunstenaars was afwisselend met prachtige schilderijen, foto’s en sculpturen. Iets verderop, in de oude Mariaschool, waren drie ateliers
geopend met de BKZ-kunstenaars Noor Brandt, Marlène Sjerps en Patricia Ramaer. Als
nieuwkomer is in het voormalig atelier van Hans van Pelt een textielatelier gekomen
dat meeliftte met de open dagen. In de gezellige BuzzzzHalte was het aanbod van de vijf
BKZ-leden als van ouds weer perfect, met aan de voorzijde van de galerie het gezamenlijk
mozaïek kunstwerk. In het sfeervolle atelier Akwaaba van Ellen Kuijl aan het Schelpen-

Annemarie Sybrandy

plein was weer een verscheidenheid aan kunst te zien. In de tuin met uitzicht op zee van
atelier ’t Zand van Mona Meier stond de ‘Spiegelende boom’ gemaakt door De School en
bijzondere objecten gemaakt uit nutteloos materiaal van Kees Juffermans. In het atelier
was het, speciaal voor vrouwen, een eldorado aan de meest kleurig, gekste en fantastisch
hoedjes gemaakt door gast exposant Cathrien Sturm. Er werd flink in de spiegel gekeken.

Locaties

Ook de locaties bij de kunstenaars thuis waren bij de bezoekers in trek. Overal kwam je
mensen tegen die al turend de plattegrond volgde. Zo was gastkunstenaar Ingrid v.d.
Hoed met haar prachtige bronzen beeldjes te vinden in het huis van Wagenaar, in het

Ellen Kuijl

Corine De Biase-Hogendoorn
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Wim Nederlof, Poststraat

Patricia Boeré-Dumpel

Yvonne Ravelli

Ingrid v.d. Hoed

Kees Juffermans
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Cyprea Wellness

oude Zandvoortse huisje in de Kruisstraat van Margreet Mayenburg waren sierlijke zilveren sieraden van Rosita van Wingeren. BKZ-erelid Marianne Rebel had speciale kortingsdagen ingelast en verkocht goed. Corine Hogendoorn-De Biase toonde haar schitterende
schilderijen en ook de grote abstracte werken van René de Vreugd zijn altijd imposant
met daarbij de bijzondere kunst van zijn gastexposanten. Een beetje uit de route was
nieuwkomer Patricia Boeré-Dumpel. In haar huis toonde ze haar veelzijdigheid aan talent. Maar laten we niet de kunst vergeten van Donna Corbani die altijd verrassend haar
stijl trouw blijft en ook de kleurrijke beelden van Femke Jorritsma zijn juweeltjes. Bij kunstenaar Loes Dirksen thuis was Frank Warmerdam met zijn schitterende kunstwerken
aangeschoven.

door Erna Meijer

Een heerlijke buitensauna in uw tuin met een verkwikkende regendouche, een spa op uw

eigen dakterras of een baantje trekken in uw zwembad? Dat klinkt toch heerlijk en wie
wil dat niet… Natuurlijk, het is een luxe die niet iedereen zich kan permitteren, maar hoe
langer hoe meer mensen zien de meerwaarde ervan in en gunnen zichzelf het plezier om
een wellnessproduct aan te schaffen.

Kitty Warnawa

Mona Meier-Adegeest,
Spiegelende boom

Rick Westerman, sinds november 2010 eigenaar van
Cyprea Wellness, is ervan
overtuigd dat hierbij de gezondheidsfactor ook een
rol speelt. "De natuurlijke
weerstand van het lichaam
wordt ondersteund, mede
door het gebruik van geuren,
lichttherapie en bijvoorbeeld
hydromassages. Een belangrijk aspect is tevens de ergonomie van bijvoorbeeld een
jacuzzi. Ik wil daarom graag
alle stappen samen met de
klant doornemen door middel van persoonlijke begeleiding. Dus vanaf het ontwerp,
het advies, de levering tot
aan het door mij zelf monteren/installeren aan toe.
Wij gaan samen naar de
showroom van de fabrikant.
Duurzaamheid van het product is ook een groot goed;
in aanschaf wellicht duurder, maar dat loont zich in de
praktijk”, zegt Westerman, die
niet alleen leverancier maar

vooral adviseur en specialist
is op het gebied van wellness.
De naam ‘Cyprea’ is afkomstig van de Latijnse benaming van de Kauri schelp, die
in Suriname in de tijd van de
slavenhandel werd gebruikt
als betaalmiddel. De term
‘Wellness’ rust op zeven pijlers: sauna, spa, stoomcabines, zwembaden, badkamer,
total wellness en overige. Op
de website vindt u een zeer
overzichtelijke keur aan mogelijkheden, alles onder het
motto 'Warmte, water, wellness'. Het echte wellnessgevoel wordt pas bereikt met
een buitensauna in de tuin,
op het balkon of dakterras of
in de stoomcabine, waarbij de
klamme warmte zorgt voor
een weldadig en ontspannend
gevoel. Vergeet ook de whirlpool niet; al sinds de Romeinse
tijd kent de mens de heilzame
werking van warm water. Het
verzacht de pijn van verstuikte

ledematen en spierblessures
en stimuleert de bloedsomloop.
Wat de zwembaden betreft
is Rick Westerman dealer van
het merk 'Waterair' voor zowel
Noord- en Zuid-Holland als
Utrecht. Daarnaast heeft hij
een samenwerkingsverband
met de bouwgroep Beemster
Werklust en is hij in het gehele
land actief. In Zandvoort, waar
hij sinds 12 jaar woont, heeft hij
onder andere de inrichting van
'Orangerie Beauty Zandvoort'
verzorgd. Hieruit is de aanbieding geresulteerd dat men
bij besteding van € 2.500
een beautybehandeling aldaar
cadeau krijgt. Een leuk initiatief, deze samenwerking tussen twee nieuwe Zandvoortse
bedrijven.
Cyprea Wellness, Dorpsplein
5, 2042 JK Zandvoort. Tel. 0236200000 of 06-50276714.
www.cypreawellness.nl.

politiebericht
Verwarde man steekt vader met zwaard
Vorige week dinsdagavond kreeg de politie een melding van huiselijk geweld in een wo-

ning in Zandvoort. Een verwarde zoon had zijn vader verwond met een wapen, een 40
centimeter lang zwaard. De vader is met een snijwond vervoerd naar het ziekenhuis.

Ada Mol leest gedichten voor in het LDC

De zoon vluchtte in onbekende richting. De politie
heeft onder andere gezocht
met een politiehelikopter,
maar kon hem niet direct

vinden waarop een landelijk opsporingsbericht werd
uitgedaan. Een dag later
werd hij alsnog in Haarlem
aangehouden. De 28-jarige

man werd door agenten herkend terwijl hij fietste op de
Jansweg. Hij is overgebracht
naar een politiebureau en
ingesloten.
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Krant niet ontvangen?
Lucienne's
Gedurende de maand oktober en november
tandenbleken van €199,- voor €159,-

Gegarandeerd hagelwitte tanden in 14 dagen door bleken
met Sourire, de meest effectieve en veiligste methode volgens
de consumentenbond 2009 en deze methode wordt ook
in tandartsenpraktijken toegepast!
Voor meer informatie of gratis consult:

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

WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om de auto
winterklaar te maken. Winterbanden zorgen
bij een temperatuur onder de 7 graden voor
een betere prestatie.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

Lucienne’s Schoonheidssalon
Burg. Nawijnlaan 10 Achter,
2042 PM Zandvoort.
Tel.:06-23972853.

Ook gelaatsbehandelingen al vanaf €20,-

Leuk hè!
Wat bloemen met je doen

•
•
•
•
•
•
•

Actie vanaf

donderdag 6 oktober
t/m zondag 9 oktober:
 Zonnekorn € 2,75
 Poestabol € 0,75
 Kopje koffie met een gevulde koek € 2,95
Stap ook eens binnen voor een
heerlijk kopje koffie met een belegd broodje

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Aanbieding

voor vrijdag en zaterdag:

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Specialist voor al uw bloemwerken.

• Pakje kleine speculaasjes
voor € 3,75
• 150 gram marsepeinen
aardappeltjes voor € 3,75
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven.

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

tacoyo

Move your body, relax your mind

tacoyo

Move your body, relax your mind

TACOYO: een body en mind conditietraining op muziek

Zandvoort, maandag 19.30 of 21.00 uur
Haarlem, dinsdag 20.00 uur

Trainingslocaties:
Zandvoort, Lijsterstraat 1-3
Oranje Nassauschool
Haarlem, Leidsevaart 220
Volksuniversiteit

TACOYO IS BIJZONDER
• Tacoyo verbetert uw houding, figuur en souplesse.
• Tacoyo ontspant en werkt stressreducerend.
• De les duurt vijf kwartier en is een no-nonsense training.
• Iedere les gebruikt inspirerende muziek.

Informatie en een proefles:
Tacoyo Trainer Mirry Kalesaran
06-52472801
m.kalesaran@tacoyo.nl

• U traint in een ontspannen, niet prestatiegerichte sfeer.
• U volgt de les in een groep, maar op uw eigen niveau.

Loket Zandvoort helpt u bij het vinden van een passend antwoord op uw
vraag. Onze deskundige medewerkers zijn goed op de hoogte van diverse
regelingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën. U kunt bij ons
terecht voor informatie en advies, maar ook voor hulp en ondersteuning bij
het aanvragen van diverse voorzieningen. Onze dienstverlening is gratis.

Telefoon: 023- 5740450
www.loketzandvoort.nl
Locatie Centrum: Louis Davidscarré 1,
geopend van ma t/m vrijdag 9.00 - 12.30 uur
Locatie Noord:

Wijksteunpunt OOK Zandvoort, Flemingstraat 55,
geopend op do. 9.00 - 11.00 uur

• Tacoyo gebruikt geen apparaten.
• Tacoyo is voor iedereen, jong en oud, man en vrouw.
• wordt ook aanbevolen door fysiotherapeuten.

www.tacoyo.nl
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René (28 jaar): “Ik heb een laag inkomen. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik beter uit
kom met mijn geld? Een medewerker van Loket Zandvoort heeft mij op prettige
wijze wegwijs gemaakt in de regelgeving rond financiën. Ik bleek bijvoorbeeld
recht te hebben op kwijtschelding van de gemeentebelasting”.

12 oktober open huis Loket Zandvoort
Kent u Loket Zandvoort al? Kom kennis maken tijdens ons open huis
op woensdag 12 oktober, van 9.00 tot 13.30 uur.

C U L T U U R
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Feestelijke boekpresentatie Marco Termes
Een speciaal lijntje naar boven had plaatsgenoot Marco

door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden
Fruitkarren

Het op één na laatste van de zes gebrandschilderde raam van het voormalige res-

Termes op donderdag 29 september: alles zat mee. De zon

scheen, lovende woorden, veel mensen die zijn boek kochten en een gezellig samenzijn bij Mango’s Beachbar. Wat
wil een mens nog meer?

taurant Rinkel toont een leuke kijk op het zomerse leven van Zandvoort. De twee

fruitwagens staan op de Strandweg die liep van hotel Driehuizen, op de kop van de
Kerkstraat, naar het strand.

Via een ruiling met een stuk grond
kreeg Driehuizen het voor elkaar dat
de Strandweg bestraat werd. Zo konden zijn voorname gasten gemakkelijk naar het strand lopen waar de
badkoetsen al klaar stonden. Daarbij
liep men langs de karren met vers
fruit. Martinus Kemp, wonende op
het Schelpenplein, was al voor de
Eerste Wereldoorlog zomers met zijn kar geregeld op de oude Strandweg te vinden. De
maker van dit unieke tafereeltje is glazenier Dick van der Mije.
Heeft u ook een of meer glas-in-loodramen in huis?
U kunt 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

Geniaal optreden van Scott Hamilton
In een uitverkochte zaal van theater De Krocht genoten
jazzliefhebbers afgelopen zondag van de Amerikaanse
tenorsaxofonist Scott Hamilton. Begeleid door het Trio
Johan Clement met de gedreven drummer John Engels, Johan Clement zelf op piano en Eric Timmermans op contrabas, werd het een zondag om door een ringetje te halen.

Scott Hamilton in De Krocht

door Lienke Brugman

De in 1954 geboren Scott
Hamilton (Rhode Island, VS)
werd geboren in een muzikale familie. Op 16-jarige leeftijd
begon hij met spelen op de
saxofoon en is er nooit meer
mee gestopt! De grote kracht
van Scott Hamilton is, dat hij
door zijn verschrikkelijk mooie
toon en onnavolgbare muzikaliteit ook de niet specifieke jaz-

zliefhebber kan boeien. “Deze
man ademt muziek”, hoorde
ik iemand mompelen. Met
gesloten ogen kon hij ook genieten van het pianospel van
Clement.
Met zijn ballad 'If a love Again'
ontroerde Scott menig jazzliefhebber. Maar ook het snellere nummer 'Sweet Georgie
Brown' (met pianograpjes van
de vaardige Clement) werd

zeer op prijs gesteld. Met een
daverend applaus werd het
eerste deel van het optreden afgesloten. Na de pauze,
met een gevoelig nummer (a
pretty ballad) 'I walk Allone' en
het in perfecte samenwerking
gespeelde stuk 'Cherokee' met
bassist Timmermans, was er
nog een verrassing voor het
enthousiaste publiek. Clement
verwisselde voor één nummer
de piano voor Sebastiaan van
Bavelen. “Dit doe ik graag voor
een groot en jong pianotalent
waar we nog veel van zullen
horen”, aldus Clement. Met
het optreden van deze talentvolle pianist kwam er een eind
aan een zinderend optreden in
De Krocht. Zeker voor herhaling vatbaar! Wat is het toch
heerlijk als er meer mensen
van deze optredens komen
genieten. Zondag 6 november komt een speciale vocaliste naar Zandvoort: Sabine
Kühlich. Samen met het trio
van Johan Clement kan deze
zondag al niet meer stuk. Voor
informatie en reserveren zie
www.jazzinzandvoort.nl of
via 023-5310631.

Marco Termes (l.) geeft het eerste exemplaar aan zijn literair agent

tekst en foto Nel Kerkman

Kunstenaar, dichter en schrijver Marco Termes presenteerde zijn derde boek getiteld
‘Vriend en vijand’ van de bekende uitgeverij De Geus. Na
zijn twee eerder verschenen
boeken ‘De zesde republiek’
en ‘Tyrannosaurus Regina’
was Termes toe aan een roman en een nieuwe uitgever. Door bemiddeling van
literair agent Remco Volkers
kwam hij in contact met de
Geus’ redacteur Ad van den

Kieboom. Onder zijn deskundige leiding en raadgevingen
werd tenslotte de nieuwe
roman van Termes geboren.
Aan de auteurslijst is ook de
Zandvoorter Termes toegevoegd.

Stralend middelpunt

Voordat Marco Termes zijn
boek officieel zou overhandigen stond er al een lange rij
bekende en onbekende fans
van hem om hun kersverse
aankoop te laten signeren. De
boeken waren niet aan te sle-

pen. Na een kleine pauze nam
redacteur Van den Kieboom de
regie in handen en in een korte toespraak gaf hij de prettige band aan die ontstaan was
tussen Termes en hem. “Het
is een goed boek en ik heb er
alle vertrouwen in. Marco is
een getalenteerd schrijver”,
sloot Van den Kiefboom zijn
lovende woorden af. Voor de
overhandiging van het eerste
exemplaar werd gezamenlijk
het lied ‘Paperback Writer’ van
de Beatles gezongen. Deze titel heeft Termes altijd geïnspireerd om zijn droom ‘schrijver
worden’ waar te maken. “Mijn
tijd als schrijver is na vele jaren NU gekomen. Mijn hoofd
zat vol letters die nu vervat
zijn in een roman. Zandvoort
is het startpunt van mijn boek
voor heel Nederland en de
hele wereld”, gaf hij aan in zijn
toespraak. Na een dankwoord
aan zijn sponsoren overhandigde hij het eerste exemplaar
aan Remco Volkers.
Met een toost op een succesvolle verkoop werd het officiële gedeelte afgesloten. Het
signeren werd daarna weer
vrolijk voortgezet. De ondergaande zon stal de show en
zakte als een vurige bal in zee.
Het was tijd om naar huis te
gaan. Tijd om de nieuwe aanwinst te gaan lezen.

Culture at the Beach

De eerste editie van Culture at the Beach is een succes geworden. In totaal bekeken zo’n 200 mensen, onder wie
burgemeester Niek Meijer en zijn vrouw, zondag in de pa-

viljoens Club Nautique en Take Five de optredens van diverse cabaretiers.

Speelman en Speelman in Club Nautique

Het was een initiatief van
Lions Club Zandvoort, dat
hiermee ook geld inzamelde
voor een weeshuis in India.
De avond was georganiseerd

door de Stadsschouwburg en
Philharmonie Haarlem.
De gasten, die ook een driegangenmenu kregen voor-

geschoteld, keken en luisterden onder meer naar
het Haarlemse zangduo
Speelman en Speelman, cabaratier Eric Koller, aanstormend
talent Peter Pannekoek en
filmmaker, muzikant en verhalenverteller Leon Giesen
(Mondo Leone). In Club
Nautique werd de avond aan
elkaar gepraat door dichter
en theaterjournalist Jan J.
Pieterse, bij Take Five door
Mylou Frencken. De paviljoens werden verrast door het
uitstekende strandweer met
een grote toeloop van dagjesmensen, maar toonden zich
uitstekende gastheren. Het is
de bedoeling dat deze ‘kleine
Uitmarkt’ ook in de komende
jaren wordt georganiseerd.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
LOODS TE HUUR

Kamerlingh Onnesstraat 11/09
Deze loods/ opslagruimte is gelegen op het
bedrijventerrein in Zandvoort Noord

uitverkoop

50%
korting!

op alle monturen
Rechtstreekse declaratie
bij zorgverzekeraars
Kerkstraat 34-36 • 2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466 • www.zandvoortoptiek.nl
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Vloeroppervlakte begane grond ca. 208 m2
9,80 breed x 21,10 lang (inwendig)
Eenvoudige entresol
Schuifroldeur hoogte ca. 2.96 mtr
Toilet
Nabij strand en centrum

Huurprijs: € 1.250,- p/mnd
Voor info bel: 06 53 690 671

KINDERKLEDINGVERKOOP
VAN BABY TOT TIENER

ALLEEN TOPMERKEN!

o.a. DIESEL – REPLAY – GUESS – G’SUS – NO-NO
AIRFORCE – CLAESENS – SCOTCH & SODA
PETROL – JAPAN RAGS – VINGINO – NOLITA
RA-RE – LOLA – IKKS – PEPE JEANS – GEISHA

Ook leggings, ondergoed, laarzen, schoenen enz.

ZONDAG 9 OKTOBER
van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw en met
grote korting: 50 - 70%!
Wij willen iedereen bedanken
die ons 10 jarig jubileum tot
een fantastisch feest
hebben gemaakt.

Lianne en Kostas

(er is een pinapparaat aanwezig)
Op Kinderdagverblijf

Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort
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Doe actief mee voor Reumafonds
Op vrijdag 7 oktober organiseert Slender You Zandvoort

in samenwerking met het Reumafonds een 24 uurs mara-

thon. De deur in de Schoolstraat 3, waar de salon al twee en
half jaar gevestigd is, wordt op vrijdag 8.30 uur door Hilly
Jansen officieel geopend. Pas op zaterdag 8.30 uur wordt

het eindsignaal gegeven van dit fantastische evenement

en wordt de opbrengst bekend die gedoneerd wordt aan
het Reuma fonds.

Doe actief mee voor Reumafonds

Buiten het bewegen op
de zes slender banken zijn
er nog tal van activiteiten
voor het goede doel. Zo is
er een grote loterij (altijd
prijs) waarvan de trekking

om 24.00 uur verricht zal
worden door regiocoördinator van het Reumafonds
Liesbeth van El. Er is een Dj
van radio ZFM aanwezig om
de actievelingen muzikaal

te begeleiden. Een kapster
föhnt uw haar voor € 12,50
en uw nagels worden voor
€ 2,50 mooi gelakt. Verder
is er op vrijdag een manuele
voetmassage (20 min.) voor
€ 12,50 en er staat altijd een
voetmassageapparaat klaar.
De marathonactie wordt
landelijk ondersteund door
diverse dagbladen, en lokaal
door ZFM-Zandvoort radio
en tv.
Landelijk doen er 22 Slender
You salons mee. Kom vrijdag 7 oktober gezellig langs
en ervaar de mogelijkheden
van de zes verschillende gemotoriseerde banken die
het bewegen begeleiden.
Natuurlijk kunt u ook een
kijkje nemen, een lot kopen
of een consumptie nemen
waarmee u op die dag het
Reumafonds steunt.
Meer informatie op www.
slenderyouzandvoort.nl of
via tel. 06-19413733.

Bee Harmony voor ad(h)d en pdd-nos
Sinds deze zomer is Bee Harmony, een praktijk voor vrouwen & kinderen met de diagnose ad(h)d, pdd-nos of aan-

nier naar ad(h)d kijken! Het
is een gave, geen last!

verwanten gevestigd in Zandvoort. Als ouders liever eerst
ze bij Bee Harmony aan het juiste adres.
onder schooltijd plaatsvinden. Tijdens een intake-/
kennismakingsgesprek kunnen we kijken wat u of uw
kind voor begeleiding nodig
heeft. Voor informatie kunt
u bellen met Debby de Reus
06-83223009 of kijk op de
website www.beeharmony.
nl. Leer op een positieve ma-

Op zaterdag 29 oktober vindt de Landelijke Woning Bieddag plaats. Ook alle Zandvoortse woningverkopers kun-

nen deelnemen om zodoende een goed bod op hun woning te krijgen.

slechts éénmalig € 295,- incl.
btw kan een woning net zo
lang geveild worden totdat
deze verkocht is. Wanneer uw
makelaar niet wenst mee te
werken kunt u ook zelf uw
woning aanmelden.

Zandvoortse
Woning Bieddag

Zandvoort krijgt voor het eerst een woning veilingdag

Vastgoed-Auctions.nl is sinds
2007 succesvol met een online veilingportaal waar
maandelijks meer dan 250
woningen per opbod verkocht worden. Dit gebeurt
in opdracht van de verkoper
of in samenwerking met
diens makelaar. Het succes
zit hem in de mogelijkheid
een woning met een vanafprijs in de markt te kunnen
zetten, waardoor deze dusdanig scherp aangeboden kan
worden dat dit gegarandeerd
meer kijkers trekt. Vervolgens
kan men online een bod uit-

brengen en komt transparant
de optimale prijs tot stand.
De verkoper behoud altijd het
recht tot gunning en loopt
dus niet het risico om voor
een te lage prijs te moeten
verkopen.

Makelaar

Iedere makelaar en particulier
kan gebruikmaken van deze
aanvullende verkoopmethode waarbij woningen binnen
4 weken verkocht kunnen
worden. Uw makelaar kan
kosteloos meedoen en begeleidt het gehele proces. Voor

Op zaterdag 29 oktober organiseert Vastgoed-Auctions.
nl de Landelijke Woning
Bieddag, hierbij kunnen makelaars een lokale woning
bieddag organiseren. Een
open huis wordt dan gecombineerd met de mogelijkheid
om direct te kunnen bieden
op een woning. Op 29 oktober kan men van 11.00 tot
14.00 uur de deelnemende
woningen bezichtigen en
tot zaterdag 5 november
20.00 uur een bod uitbrengen. Binnen een week weet
de verkoper dus of er interesse is voor zijn woning en
wat de maximale verkoopprijs is. Vastgoed-Auctions.nl
biedt hierbij optimale marketingondersteuning met
raamposters, banners en advertentieopmaak. Kijk voor
meer informatie op: www.
vastgoed-auctions.nl of bel
met: 0412-851218

Samenwerken in strijd tegen overgewicht

een andere weg dan medicatie willen bewandelen dan zijn

Door een speciaal ontwikkeld
‘op maat’ begeleidingsprogramma vanuit de reguliere
pedagogiek en de alternatieve geneeswijze leert het
kind (of vrouw) weer op een
positieve manier met zichzelf en zijn/haar omgeving
om te gaan. In overleg met
school kan de begeleiding

Eenmaal, andermaal… huis verkocht!

In Nederland hebben vier op de tien mannen en drie op
de tien vrouwen overgewicht. Het percentage volwassenen dat aan obesitas (BMI >30) lijdt blijft echter nog steeds
toenemen en is sinds 1981 nog nooit zo hoog geweest.
Onlangs is aangetoond dat patiënten met overgewicht of
obesitas veel betere afslankresultaten behalen als zij worden doorverwezen naar Weight Watchers.
Debby de Reus

Collecteren voor gehandicapten
De Ango/handcicap.nl is een landelijke vereniging van gehandicapten, die werkt aan het
verbeteren van de levensomstandigheden van mensen, zoals die ontstaan zijn als gevolg
van een functiebeperking of chronische ziekte. Tot op heden heeft de vereniging nog nooit
gecollecteerd in Zandvoort maar graag willen zij een beginnetje maken met een collecteorganisatie in Zandvoort. In de week van 24 t/m 29 oktober zal er voor het eerst een collecte worden gehouden. Wilt u helpen met collecteren of op andere wijze iets doen voor de
organisatie, neemt u dan contact op met Tessa van der Weijden, tel. 06-29442847 of e-mail:
t.vanderweijden@ango.nl. Kijk voor meer informatie op www.ango.nl

“Een beter afslankresultaat
geeft de patiënt een grote gezondheidswinst en daarmee
een kostenbesparing voor de
ziekenzorg. Samenwerking
met artsen in de strijd tegen overgewicht is cruciaal”,
aldus Jeanine Lemmens van
Weight Watchers Benelux.

5% afvallen, grote
gezondheidswinst

Uit de studie die op 8 september 2011 gepubliceerd

is in het toonaangevende,
invloedrijke wetenschappelijke tijdschrift The Lancet
blijkt, dat de samenwerking van artsen met Weight
Watchers zeer effectief is
en echt werkt voor de patiënt. Meer dan 61% van de
deelnemende patiënten die
naar Weight Watchers werden doorverwezen verloren
5% van hun startgewicht tegenover slechts 31% van de
patiënten die de reguliere

gezondheidszorg kregen.
Bovendien behaalden 3,5
keer meer patiënten uit de
Weight Watchers groep een
gewichtsverlies van 10%.
Studies bewijzen dat een
gewichtsverlies van 5 tot
10% een zeer grote gezondheidswinst oplevert voor de
patiënt.
Weight Watchers is ook
in Zandvoort actief. Thea
Wagenaar, al 11 jaar werkzaam als coach bij Weight
Watchers, geeft iedere
maandag van 19.00 tot
20.00 uur cursus in Louis
Davids Carré 1. Voor meer
informatie kunt u haar bereiken via tel. 06-46117172
of e-mail: thea.wagenaar@
xs4all.nl. Internet: www.
weightwatchers.nl
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

ZANDKORRELS

Voor een professionele
en plezierige voetbehandeling, gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg
en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Valk Glasstudio
voor
Glas in lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.
.........................................................

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.
.........................................................

Sweet 16?
Wordt je 16 en geef je een
Sweet 16 feest?
ONAIR-Events regelt
het voor jou voor een
betaalbare prijs!
info@onair-events.nl
www.onair-events.nl
Tel: 023-6200064
Wij bieden ook andere
themafeesten aan!
.........................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*, reuma
tische voet*, schimmeldiagnostieken nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
.........................................................

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

Woningonderhoud
Schilderen-verbouwensanitair-van tuin tot dak.
We kunnen weer
opdrachten aannemen.
Al 12 jaar in Zandvoort e.o.
www.rin-woningonderhoud.nl,
06-23582119.
Gratis offerte.
.........................................................

Te koop: goed onderhouden gashaard. Tevens electr.
zonnescherm, 5.50m breed,
2.50m uitval. Tel. 5714469

Tuincentrum
Bloeiende violen:
Bosviolen en grootbloemige violen
Najaarsbeplanting
Bemesting
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fluffy's Nail-corner
Bel voor een
professionele en
gezellige nagelbehandeling
met Petra Koper.
Inmiddels al 17 jaar ervaring.
Tel: 06-14719355
.........................................................
"Uw auto verkopen!!"
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
Ook voor reparatie
en onderhoud
.........................................................
Garages te huur:
Karel Doormanstraat
onder het gebouw
€ 145,- per maand.
Aan de Van Galenstraat
€ 120,- per maand.
Info: 06-53256274
.........................................................
Henny's Pedicure Salon
voor al uw voetproblemen
diabetische en
reumatische voet
Wordt vergoed door de verz.
Komt ook bij u thuis.
Tel: 06-50203097 /
06-31931940
.........................................................

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

Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

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

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

Thee-weetje
Wist je dat je
onaangename geurtjes in
de koelkast kan bestrijden
met 1 zakje zwarte thee?
Na enige tijd ruikt je
koelkast heerlijk fris.
Tea-Licious

L. Paap medische
hulpmiddelen.
Nu ook
Sta-op-stoelen € 920,.........................................................
Zelfstandige woonruimte
gezocht in Zandvoort of
omgeving, voor niet
rokende dame met
huisdier (binnenkat).
Min. 2 kamers, voor
onbep. tijd, max. 550 incl.
06-51894627
jvanhooft76@hotmail.com
.........................................................
Halloween party
Cafe Joy & Salvia spreekt
anders presents
Halloween party
With DJ Yves Sparks
Saterday 29 Oktober 2011
20:00 till ....
Dr Giger meets Halloween
.........................................................
Vrijdag 7 oktober:
marathon slenderen
voor het reumafonds.
Nog enkele plaatsen vrij.
Meld je nog snel aan!
Slender You Zandvoort
- Schoolstraat 3.
Tel. 06-19413733.
.........................................................
Ik ben u
trouw
want ik heb u
lief
.........................................................
Woningruil
Aangeb.: 4-k flat met vrij
uitzicht. woonkeuken, eigen
CV. Huur: € 558,-. Mooiste
uitzicht van Zandvoort!
Gezocht: eengezinswoning in Zandvoort.
Contact: 06-81383418
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Minoeska Sas
De dorpsgenoot van deze week trok de aandacht door het

werk dat zij doet. De 39-jarige Minoeska Sas heeft een niet

alledaags beroep dat zij ook in ons dorp uitoefent. Ze is namelijk zanglerares en dirigente.

Zij is in Landsmeer, in de buurt van Amsterdam, geboren en
woont sinds het midden van de jaren ’90 in Zandvoort. De
liefde voor Willem, een echte Zandvoorter, is hiervan de oorzaak en hun eerste ontmoeting was zeer bijzonder. Minoeska
beschikt namelijk over een heel opvallend uiterlijk detail:
haar maar liefst 140 centimeter lange haren! Tijdens een concert van Simeon ten Holt (Canto Ostinato) bleef zij met haar
losse haren aan de knoopjes van Willems overhemd
vastzitten en zij zijn sindsdien onlosmakelijk
met elkaar verbonden… Hun bijna tweejarige zoon Willem Pieter, met een fraaie
blonde krullenbol, completeert het
gezin. Haar eigen optreden als soliste, wat zij in het verleden zowel
in binnen- en buitenland als sopraan heeft gedaan, staat hierdoor nu op een iets lager pitje.

houding is eveneens heel belangrijk, waarbij de eigen balans
gezocht moet worden", geeft zij met veel overtuiging aan.
Via mondelinge reclame kon Minoeska eveneens direct
na het conservatorium aan de slag met het dirigeren van
koren. Als dirigente moet je autoriteit uitstralen, maar is
het ook heel belangrijk dat de koorleden bereid zijn om
iets voor elkaar over te hebben en om samen de 'drive' te
hebben om het goed te doen. Als solist heb je bij wijze van
spreken je eigen toko, maar als dirigente wil je ieder niet
afzonderlijk laten zingen, maar als koor in het geheel. In
Haarlem is zij dirigente van een uit acht personen bestaand
ensemble, dat uitsluitend echt klassiek repertoire ten
gehore brengt. In groot contrast hiermee is het
feit dat Minoeska ook dirigente is van het
Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble.
Met dit ensemble trad zij onlangs
nog op tijdens het altijd gezellige Shantykorenfestival, maar
ook de traditionele kerstzang
op het Kerkplein wordt onder
haar leiding gehouden.

Ook heeft zij in Zandvoort
Minoeska ging na haar mideen Schubert workshop
delbare schoolopleiding in
gehouden en trad zij op bij
eerste instantie Duits studehet ANBO-koor 'Voor Anker'.
ren. Vervolgens studeerde zij
Minoeska staat voor haar vak,
zang en koordirectie aan het
maar hoeft eigenlijk niet als privé
conservatorium in Amsterdam en
persoon op de voorgrond te treden.
Alkmaar, tevens volgde zij lessen in
Toch vond ik het zeer de moeite waard
Duitsland. Tijdens haar studie zong zij
om dit gesprek met een kunstenares te
Minoeska Sas
bij de Sweelinck Cantorij in Amsterdam en
voeren. Muziek is bij haar een uit de hand
als soliste bij bijvoorbeeld lunchconcerten. Eén van
gelopen hobby, maar doordat zij eveneens een ophaar eerste optredens na het conservatorium was in de leiding tot reisleidster heeft gevolgd, behoren kunst en culThomaskerk in Amsterdam, waar de Cantate van Telemann tuur altijd tot haar vaste pakket. Voeg hier lekker koken en
werd uitgevoerd. "Het is heel belangrijk dat je weet wat je samen eten aan toe, dan krijg je een goed beeld van een
zingt. Naast het volgen van de partituur is ook tekstbegrip, lekker in haar vel zittende dorpsgenote.
kennis van de componist en stijlperiode van wezenlijk belang. De basis van klassiek en pop is in wezen hetzelfde; in Mocht u uw zangkwaliteiten eens willen toetsen, respeceerste instantie moet je kijken wie jij bent en ga je terug tievelijk verbeteren (hoeft niet per se klassiek te zijn), neem
naar jezelf. Zo treed ik ook op als lerares. Ik kijk wie ik voor mij dan gerust eens contact op met Minoeska Sas, 06-16313229
heb en ik laat zien hoe de leerling eigenlijk ademt; een goede of purrrcelll@hotmail.com.

Ophelia geeft een
flinke weersomslag

Aan het einde van deze week zal het zo’n 15 graden kouder zijn dan in het afgelopen weekend. Voor het gevoel
zal het rond vrijdag en zaterdag zelfs tot +5 graden zijn
op de Zandvoortse boulevard en dat scheelt twee jassen ten opzichte van de gevoelswaarde op 1 en 2 oktober
van bijna 28 graden in de achtertuin.
Een echte weersomslag zal
vanaf nu (donderdag) een
feit zijn en krachtige tot
harde noordwesters, enkele
flinke buien bij dagtemperaturen van slechts 12 graden
zijn dan de hoofdingrediënten van het oktoberweer.
De extra-tropische cycloon
Ophelia (mooie naam, maar
een nogal venijnig fenomeen) veroorzaakt die flinke overgang naar compleet
herfstweer.
De luchtdruk bij Noorwegen
gaat terug naar 965-970
millibar en een flink windveld in eerste instantie boven de Noordzee kan van
donderdag naar vrijdag een
harde tot stormachtige wind
(west tot noordwest) geven.
Windstoten tot 90 km/u. op
de kust zouden best eens
kunnen. Ervaren kitesurfers
kunnen hun hart weer eens
ophalen door soms met
bromfietssnelheid door de
woeste branding te scheuren.

om een huis te kopen en welke hypotheek past bij mij? Op deze en nog veel meer vragen werd
afgelopen donderdagavond antwoord gegeven tijdens het Starterscafé in Grand Café XL.
Greeven Makelaardij, ABN
Amro Bank en Van der Valk
en Swart Notarissen hadden
deze speciale avond organiseerd voor starters op de woningmarkt. Starters zijn niet
alleen jonge mensen, maar

bijvoorbeeld ook ouderen die
via de woningbouwvereniging
hun huurhuis kunnen kopen.
De makelaar gaf uitleg over
de overdrachtsbelasting die
tot 1 juli 2012 is verlaagd van
6% naar 2%, wat doorslagge-

vend kan zijn voor het kopen
van een (andere) woning. De
bankmedewerkers legden uit
dat als men tussen 1 oktober
en 1 december een hypotheek
afsluit, de bank 0,1% korting
verstrekt of € 2.000,- cash op

de rekening bijschrijft. Bij de
notaris, die heel laagdrempelig is, kan men terecht voor alle
zaken die met de koop van een
huis verbonden zijn. Kortom,
zeer belangwekkende zaken,
die dankzij de prima samenwerking tussen betrokkenen
geregeld onder de aandacht
van de dorpsgenoten worden
gebracht.

Donderdag, vrijdag, zaterdag
en waarschijnlijk ook nog op
zondag, vallen er een aantal
buien en duikelt het kwik
naar ronduit benedennormale waarden. De depressie
met frontale aanhang komt
dan goed door. In de loop van
het weekend komt de zon
er waarschijnlijk weer wat
meer bij, maar droog blijft
het dus geenszins.
Voor medio en eind volgende week zien we alweer een
hogedrukgebied naderbij komen vanuit het zuidwesten,
dus een langdurige fase met
onstuimig, nat en kil weer
krijgen we waarschijnlijk
niet. Oktober zou best wel
eens een aardige maand
kunnen worden. Hoge druk
trekt waarschijnlijk wat vaker aan het langste eind dan
weerbedervende lage druk.

Het zeldzaam fraaie en buitengewoon warme weer
dat duurde tot en met zondagavond heeft records
opgeleverd. We beleefden
de warmste oktoberstart Meer weer(achtergrond)info
sinds 1985 en in Engeland is er via 0900-1234554.
werd zaterdag zelfs 30 graden gehaald. Nog nooit was weerman Marc Putto

Starterscafé redelijk bezocht
Welke starterswoningen staan er te koop in Zandvoort? Welke stappen moet ik ondernemen

het zo ontzettend warm
bij onze westerburen in de
tiende maand. Curieus was
de zeldzaam warme afgelopen dinsdagnacht met rond
0.45 u. nog 20 graden op de
Zandvoortse thermometers.
Alsof het eind juli was…

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

16

13

12-13

14

Min

15

9

9

8

Zon

35%

30%

40%

40%

Neerslag

95%

95%

80%

80%

wzw. 6-7

wnw. 7-8

wnw. 6

w. 4-5

Weer
Temperatuur

Wind
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Vanaf vandaag de maand oktober
15% korting op alle kleurbehandelingen.

Uitnodiging

Ook hebben wij de nieuwe kleurcollectie binnen van
L’oréal de Dialight en Diarichesse en kleuren wij met Inoa.
Deze kleuren zijn ammonia vrij.

WWW.LAVOGUE-ZANDVOORT.NL

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012

Bij Lavogue Coiffures. Dames + heren
Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort. Tel.: 023-5730172
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van
09.00- tot 17.30 uur. Op zaterdag van 08.30 - tot 15.00 uur.

Kinderen:
Nagelstyling voor tieners,
laat je nagels maar vast groeien!

Donderdag 19:00 – 20:30

27 oktober t/m 10 november

APK

Workshop taarten versieren
in de Herfstvakantie

Vrijdag 12:30 – 15:30

21 oktober

Website bouwen, vanaf 11 jaar
Donderdag 15:30 – 16:45

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

27 oktober t/m 8 december

Volwassenen bewegen:

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Meditatie-Yoga workshop

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

Zaterdag10:15 – 12:15

22 oktober

Houding en Conditie op muziek 55 plus
instromen kan altijd!

Donderdag 14:30 -15:30

22 september t/m 15 december

Creatief:
Improvisatie toneel, Theatersport
Donderdag 20:00 – 22:00

29 september t/m 22 december

Taarten versieren Een workshop
Woensdag19:00 – 22:00

12 oktober

Kunstgeschiedenis,
van impressionisme naar Van Gogh.

Donderdag 10:00 – 12:00

27 oktober t/m 3 november

Vaillant Solide hr CW 5 Compleet gemonteerd
inclusief 5 jaar garantie en Thermostaat Vrt 50
vanaf € 1.750,-.
Installatiebedrijf Ton Bakker
Tel.:023-5720152 / 06- 402 952 13

www.ton-bakker.com

Maak je dromen waar!
Een workshop met positieve gevolgen.

Maandag 9:30 – 15:00		

14 november

Beeldhouwen en Boetseren,
instromen is mogelijk

Maandag of donderdag 19:30 – 22:00
tot de 1ste week van december

Klussen in en om het huis,
voor mannen en vrouwen.

Vrijdag 17:30 – 19:00

28 oktober t/m 2 december

Computer:
24 oktober t/m 28 november

Website bouwen en onderhouden
Woensdag20:00 – 22:00

26 oktober t/m 30 november

Digitale Fotobewerking
Donderdag20:00 – 22:00

27 oktober t/m 1 december

Vervolgcursus Senioren
Donderdag 10:00 – 12:00

22 november t/m eind dec.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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Circus Rigolo
uit Zandvoort

In de herfstvakantie op de
Nieuwmarkt in Amsterdam.
Nieuw programma,
voor de hele familie:

‘Feest in de tent’

Office 2007 voor ZZPers
Maandag 20:00 – 22:00

Didi presenteert:

Zondag 16 oktober • 14.00 uur
Dinsdag 18 oktober • 20.00 uur
Prominentenavond

Woensdag 19 t/m zondag 23 oktober
14.00 uur
Lage toegangsprijzen.
Reserveren: 06-53475703
Donderdag familiedag: alle kaarten € 6,5 minuten lopen vanaf
Amsterdam Centraal station

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

speciale bijlage

Begroting in één Oogopslag

‘Zoeken naar een verstandige balans’
Begroting 2012 gemeente Zandvoort

Gemeente Zandvoort

Op deze pagina’s leest u in vogelvlucht de plannen van de gemeente
Zandvoort voor 2012. De complete begroting vindt u op www.zandvoort.nl/
bestuur/ beleid / begroting. Tevens ligt de begroting ter inzage bij de
centrale balie van het gemeentehuis. Bij alle artikelen staat het
nummer en de naam van het programma waaronder de maatregelen
vallen. Zo kunt u gemakkelijk meer te weten
komen over onderwerpen die u interesseren.
Zowel 11 als 12 oktober zijn door de gemeenteraad gereserveerd om de
Programbegroting te behandelen. Op deze avonden wordt er voornamelijk
informatie uitgewisseld en heeft u de gelegenheid om in te spreken.
Op 8 en 9 november volgt het debat en besluitvorming.

Acht programma’s, wat houden ze in?

Feiten en cijfers

Op 11 en 12 oktober
vergadert de raad
over de begroting

Begroting 2012
Mede door een goede voorbereiding van
de Voorjaarsnota 2011 is het college van
Burgemeester en Wethouders van de ge
meente Zandvoort verheugd een sluitende
meerjarenraming te kunnen presenteren
met zelfs een positief resultaat. Dit geeft
ruimte om de gevolgen van het landelijke be
stuursakkoord op onze gemeente te kunnen
opvangen.
In het bestuursakkoord wordt ingegaan op
de forse decentralisatie van taken naar de
gemeenten. Het gaat om de beleidsterreinen:
Werken naar vermogen
Begeleiding AWBZ
Jeugdzorg
Het geeft de gemeente meer ruimte om be
leid te maken. Dat is positief om de eigen
herkenbaarheid van het gemeentelijke beleid
hierin tot uiting te brengen.
Deze onderdelen sluiten ook aan op de één
loket gedachte. De gemeente is momenteel
druk bezig met de voorbereidingen hiervoor.
Echter, de financiële risico’s geven aanleiding
tot zorg. Hierbij is vooral het onderdeel Wet
Werken naar Vermogen risicovol.

·
·
·

Vanwege het bestuursakkoord en de efficiency
taakstellingen opgelegd door het Rijk is geko
zen om een ruim sluitende meerjarenraming
aan te bieden en geen nieuwe beleid te ont
wikkelen. Door de vele onzekerheden kan er
nog geen inschatting gemaakt worden van de
eventuele gevolgen van het bestuursakkoord.
De gevolgen worden, indien mogelijk, op een
later tijdstip nog meegenomen bij de begro
ting 2012 en anders bij de Voorjaarsnota 2013.

Gert Toonen, wethouder Maatschappelijke
Dienstverlening & Financiën

Uit de onlangs verschenen septembercir
culaire, deze verschijnt naar aanleiding van
Prinsjesdag, blijkt dat de gemeente circa
€ 200.000 minder algemene uitkering zal
ontvangen in 2012 dan eerder verwacht. Het
genoemde voordeel in de begroting voor 2012
wordt hiermee zo goed als tenietgedaan.

Pro gr a mm a 1
Maatschappij en Zorg
Wet Werken naar Vermogen

In 2012 worden naar verwachting de voorbereidingen getroffen voor een belangrijke wijziging in de sociale wetgeving.
Het kabinet heeft aangekondigd de Wet Werk en Bijstand (de
bijstandswet) en andere sociale wetten op te laten gaan in
één nieuwe wet: de Wet Werken naar Vermogen. Volgens het
plan zal deze nieuwe wet 1 januari 2013 ingaan en houdt in
dat iedereen die in staat is om (gedeeltelijk) te werken, ook
zoveel mogelijk werk uitvoert. Door de vergrijzing wordt
verwacht dat de komende jaren er een toenemende krapte
op de arbeidsmarkt zal zijn. Het uitgangspunt is dan ook
dat iedereen die gedeeltelijk kan werken, ook daadwerkelijk
aan de slag gaat. Dit heeft onder meer ingrijpende gevolgen
voor mensen die momenteel via de sociale werkvoorziening
(Paswerk) aan het werk zijn.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Volgens het plan wordt per 2013 de WMO uitgebreid met
de voorziening “begeleiding”, uit de AWBZ (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten). Veel mensen met bijvoorbeeld verstandelijke of psychiatrische handicaps, zintuiglijke beperkingen, etc maken gebruik van de voorziening begeleiding,
zowel individueel als in een groep. Zij worden in de toekomst
aangewezen op de WMO die door de gemeente wordt uitgevoerd. Per 2013 geldt dat voor nieuwe cliënten; per 2014
worden ook bestaande cliënten aangewezen op de WMO.

Ook in 2012 worden diverse acties, deels in samenwerkingwerking met Nederland Schoon, gestart, waaronder het
vervolg van het project “Peuken is ook afval”.
Groen onderhoud
Volgend jaar krijgen nieuw geplante bomen en struiken
een goede groeiplaats en meer water dan voorheen. Hierbij
wordt aan bewoners gevraagd te helpen met het geven van
water aan beplanting en zuinig te zijn op het groen.

Duurzaamheid
Bij duurzaamheid wordt rekening gehouden met de behoeften van de huidige generaties, terwijl ook de behoeften van
de toekomstige generaties worden gewaarborgd. Voor de gemeente is duurzaamheid niet alleen een begrip, maar wordt
er bij vrijwel elk project aandacht aan besteed. Energie is een
belangrijk aandachtspunt. Naast het verder reduceren van het
energieverbruik, zal ook de opwekking van duurzame energie
via zonnepanelen worden gerealiseerd. Gemeente Zandvoort
streeft ernaar om voor 100% duurzaam in te kopen.

Pro gr a mm a 3
Onderwijs, Cultuur en Sport

Centrum Jeugd en Gezin
Eind 2011 start het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in
Zandvoort. Het is gehuisvest in gebouw De Golf en biedt
opvoedingsondersteuning en - begeleiding aan ouders/
opvoeders en kinderen van 0 tot 19 jaar. Het CJG wordt de
komende jaren verder ontwikkeld, ook al omdat alle jeugdzorg door rijksoverheid en provincie op termijn overgedragen gaat worden aan gemeenten. Het CJG werkt vanuit
het principe van één kind, één dossier. Op die manier wordt
voorkomen dat verschillende hulpverleners niet van elkaar
weten welke hulpverlening ze aan een kind of gezin bieden.

Pro gr a mm a 2
Wonen en Leefomgeving
Straatreiniging

Het project “ZANDVOORT SCHOON!?” is inmiddels goed
bekend en heeft voortdurend kritische aandacht voor
allerhande facetten van een leefbare woonomgeving. In
toenemende mate wordt zowel door inwoners als via de
plaatselijke pers gereageerd op de het thema ”schoon-heelveilig”. Op allerlei denkbare momenten wordt aandacht gevraagd voor het uitgangspunt dat een prettige leefomgeving
een gezamenlijke inspanningsverplichting vergt van zowel
de gemeente als inwoners
2

Onderwijs
Zandvoort beschikt over 7 basisscholen en 1 school voor
voortgezet onderwijs (VMBO-t). Gezien de prognoses over
het dalende aantal leerlingen vindt er overleg plaats met
de schoolbesturen over de toekomst van het onderwijs in
Zandvoort. Eind 2011, begin 2012 wordt een uitgewerkte visie
op dit terrein verwacht.
Sport
In 2012 komt er een nieuwe sportnota waarin het te voeren
sportbeleid voor de komende jaren wordt vastgesteld. Hierin
zal ook aandacht zijn voor de sportaccommodaties. Voor 2012
staat gepland dat het hoofdveld van de SV Zandvoort wordt
vervangen door een kunstgrasveld. Groot voordeel van een
kunstgrasveld is dat het gebruik veel intensiever kan zijn dan
het gebruik van een natuurgrasveld en minder kwetsbaar
voor weersomstandigheden.

Pro gr a mm a 6
Bestuur en Gemeentelijke
Dienstverlening

Bezuinigingen instellingen en verenigingen
Met ingang van 2012 worden instellingen en verenigingen
geconfronteerd met bezuinigingen die de gemeente heeft
moeten doorvoeren om de begroting 2012 en verder sluitend
te krijgen. Dit vooral met het oog op de toekomst en de gevolgen van het bestuursakkoord. Verenigingen en gebruikers
van instellingen zullen merken dat de financiële armslag
minder is dan voorheen.

Pro g r a m m a 4
Toerisme en Economie
Parkeren
In 2011 is gestart met de invoering van een nieuw parkeerregime (bewonersregime) in de Oostbuurt en Koninginnebuurt.
Dit wordt verder doorgevoerd in de wijken Oud Noord en
Park Duijnwijk (april 2012) en de Vogelbuurt en Tranendal
(december 2012). Om de bewoners het nieuwe parkeerbeleid
uit te leggen worden informatieavonden georganiseerd.
Voor hotels, pensions en het stationsgebied worden apart
beleidsregels opgesteld die in de parkeerverordening 2012
worden opgenomen. De oude PAP en BEL wijken worden
volgens planning eind 2012, begin 2013 omgevormd tot het
nieuwe bewonersregime.

Klantcontactcentrum (KCC)

Zandvoort Zuid, Bedrijventerrein, Kostverlorenstraat, bestemmingsplanwijziging Zandvoort Zuid (fietspad Frans
Zwaanstraat), Huis in de Duinen, Camping Sandevoerde,
Zandvoortselaan 345 en Groot Bentveld.
In het kader van bouwgrondexploitatie wordt in 2012 verder gewerkt aan de projecten “Louis Davids Carré” en de
Middenboulevard. De voor deze projecten vastgestelde
grondexploitatie c.q. grondexploitatieraming wordt jaarlijks
op basis van voortschrijdend inzicht herzien.
De (her)ontwikkeling van het gebied Gertenbachcollege /
Huis in de Duinen, het eerste deelgebied wijkontwikkelingsplan Zandvoort-Noord, het binnengebied Prinsesseweg, het
gebied Raadhuisplein/Kerkplein en de Sophiaweg en het
opstellen van grondexploitaties is mede afhankelijk van de te
maken afspraken met de grondeigenaren. Het uitgangspunt
hierbij is dat de gemeente niet zelf actief zal gaan ontwikkelen.

Ruimtelijke ontwikkelingen in Zandvoort
Flemingstraat 100
Naar verwachting zal in 2012 de huidige bebouwing zijn
gesloopt en wordt er begonnen met de nieuwbouw van circa
30 startersappartementen in de koopsector.
Groene Flat aan de Celsiusstraat / Prof. van der Waalstraat.
Deze flat wordt op termijn afgebroken. Voor de locatie inclusief het speelterrein zal een stedenbouwkundig plan worden
opgesteld. De te bouwen sociale huurwoningen op de locatie
Sophiaweg zijn bestemd voor de bewoners van deze locatie.
Stimuleren van toeristische activiteiten en evenementen
Naast de jaarlijks terugkerende evenementen is in 2011
gestart met “De 30 van Zandvoort” een nieuw wandelevenement dat alle verwachtingen heeft overtroffen, in zowel
het aantal deelnemers als de betrokkenheid van ondernemend Zandvoort. De verwachting is dat dit evenement in
2012 verder zal uitgroeien. In 2011 is tevens gestart met een
kwaliteitsimpuls van de muziekfestivals in het centrum. Dit
heeft geresulteerd in deelname van 26 horecaondernemers
en verbeterde samenwerking. Dit heeft tevens geleid tot een
groter draagvlak bij sponsors. Voor 2012 is de verwachting
dat de muziekfestivals weer een groot publiek zullen trekken. Het Winterwonderland, de kermis Badhuisplein en het
zandsculpturenfestival worden eveneens in 2012 voorgezet.
Ook worden structureel lokale kleinschalige activiteiten voor
kinderen aangeboden, en in 2012 vinden verdere verkennende gesprekken plaats om grootschalige kindvriendelijke
activiteiten mogelijk te maken.

Sophiaweg
Voor de herontwikkeling van deze locatie is een stedenbouwkundig plan opgesteld. De uitwerking hiervan en het maken
van een realisatieovereenkomst zal in 2011 plaatsvinden. De
verwachting is dat in 2012 de bestemmingsplanprocedure
zal zijn doorlopen, waarna de noodzakelijke vergunningen
kunnen worden afgegeven. Medio 2014 kan de bouw worden
afgerond.
Nieuwbouw brandweerkazerne
De bouw van de kazerne zal in het najaar 2012 zijn
afgerond en in gebruik zijn genomen. Na besluitvorming
over het inrichtingsbestek in 2011 zal in 2012 de inrichting
georganiseerd worden.

Pro g r a m m a 5
Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing
Bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen moeten actueel gehouden worden. In
2012 zijn dat: bestemmingsplannen Recreatiepark, Centrum,
3

De komende jaren staan in het teken van het verder verbeteren van de dienstverlening aan de burger. Het streven
is om (op termijn) alle klantcontacten te bundelen in een
Klantcontactcentrum (KCC), zodat de klant één loket heeft
waar hij/zij terecht kan voor al zijn/haar vragen aan de
gemeente. Dit sluit aan bij het van rijkswege ingegeven
project dat beoogt dat de gemeente in 2015 het portaal is
voor alle vragen van klanten aan de overheid. Waarbij de
gemeente gemiddeld 80% van de vragen aan de overheid
in één keer goed afhandelt of de betrokken klant in één keer
in contact brengt met de juiste medewerker. De overige
20% van de vragen worden vraaggericht en gecontroleerd
afgehandeld, hetzij door de gemeente, hetzij door een andere overheidsorganisatie.

Pro gr a mm a 7
Recht, Veiligheid en Handhaving
Veiligheid: Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid
nemen en aanspreken (wederzijds).

Veelvuldig wordt samengewerkt met alle relevante partijen op veiligheidsterrein. Zo zal in 2012 weer intensief
worden samengewerkt met horeca, bewoners en politie, teneinde het uitgaansgebied in Zandvoort veilig te
houden en de gezamenlijke verantwoordelijkheid verder
vorm te geven. Daarnaast wordt de samenwerking tussen
brandweer, Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Ondernemers
Vereniging Zandvoort, politie en gemeente onder de vlag
van het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ voortgezet. Doel is
om op termijn de tweede ster te behalen onder het motto
‘schoon, heel en veilig’. Bovendien werkt de gemeente samen
met woningcorporatie De Key en de politie aan het project
Buurtbemiddeling, teneinde burenruzies duurzaam op te
lossen

Pro gr a mm a 8
Financiële Middelen
In programma 8 komen de algemene dekkingsmiddelen
samen, zowel de belastingopbrengsten als het gemeentefonds van het Rijk.
De belastingvoorstellen zullen in december van dit jaar in
de raad worden behandeld. De uitgangspunten voor de
tarieven zijn vermeld in de begroting. De meeste tarieven
worden verhoogd met het inflatiepercentage van 1,75 %.
Gemeentefonds / algemene uitkering
Het Gemeentefonds is een Rijksfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd. Gemeenten ontvangen geld
van het Rijk om hun taken uit te voeren. Een deel komt uit
het Gemeentefonds en wordt uitgekeerd in de vorm van
algemene uitkeringen. Gemeenten ontvangen naast de uitkering uit het Gemeentefonds van het Rijk ook nog doeluitkeringen. De uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn voor
de gemeenten vrij besteedbaar. Gemeenten zijn, met inachtneming van de wet- en regelgeving, zelfstandig in het
voeren van hun beleid bekostigd uit het gemeentefonds.
Middels circulaires worden gemeenten geïnformeerd over
de hoogte en wijzigingen in het fonds. In de begroting zijn
de gevolgen van de meicirculaire 2012 verwerkt.

Begroting 2012
11 en 12 oktober in de gemeenteraad

Uitgaven en inkomsten per programma

De begrotingsvoorstellen staan op de agenda van de raadsver
gaderingen op 11 en 12 oktober. Deze vergaderingen zijn openbaar
en beginnen om 20:00 uur in de raadzaal van het raadhuis.
Op 8 en 9 november wordt over de begroting gedebatteerd en
besloten door de raad, deze vergaderingen beginnen om 19:00 uur.
U bent hierbij van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op www.zandvoort.nl / raadsnet

Begroot 2012

Uitgaven per programma

Uitgaven

Opbrengsten

x € 1.000

x € 1.000

1. Maatschappij en Zorg

13.236

7.032

2. Wonen en leefomgeving

10.119

5.179

3. Onderwijs, Cultuur en Sport

3.826

465

4. Toerisme en Economie

5.139

6.144

5. Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing

1.585

40

4.006

319

2.685

175

105

21.979

6. Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening
7. Recht, Veiligheid en Handhaving
8. Financiële Middelen

Opbrengsten
x € 1.000
1. Maatschappij en Zorg

7.032

2. Wonen en leefomgeving

5.179

3. Onderwijs, Cultuur en Sport

Opbrengsten

4. Toerisme en Economie

6.144

5. Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing

40

6. Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening

319

7. Recht, Veiligheid en Handhaving

175

8. Financiële Middelen

21.979

Algemene Uitkering

15.400

Lokale Heffingen

4

465

11.345

Overige (incl. doeluitkeringen)

14.588

Totaal

41.333

Zandvoort: zeker niet de duurste in de regio!
Tarieventabel leges

Zandvoort H’stede
2011
2011

H’liede
2011

B’daal
2011

H’lem
2011

Paspoort

€ 52,10

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,10

€ 51,75

Rijbewijs

€ 42,90

€ 44,00

€ 33,15

€ 43,70

€ 41,50

OZB tarief woningen*

0,07725% 0,08100% 0,10150% 0,07960% 0,09563%

OZB tarief eigenaren
nietwoningen*

OZB tarief gebruikers
nietwoningen*

0,11619%

Lokale heffingen

0,14880% 0,17000% 0,17600% 0,18359%

Overzicht opbrengsten uit lokale heffingen

0,08159% 0,11940% 0,12790% 0,14090% 0,14708%

Onroerende-zaakbelastingen eigendom
Onroerende-zaakbelastingen gebruik niet-woningen

Trouwen / geregistreerd
partnerschap doordeweeks

€ 372,50

Gehandicaptenparkeerkaart € 67,10

Afvalstoffenheffing
eenpersoonshuishouden

€ 188,90

€ 342,00 € 358,75

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 281,00

€ 389,55

nihil

n.v.t.

€ 359,00

meerpersoonshuishouden

Reinigingsheffing
rolemmer 140 liter

Reinigingsheffing
rolemmer 240 liter

Tarief Hondenbelasting
1e hond

€ 258,10

n.v.t.

€ 311,00

n.v.t.

329
2.132

Rioolheffingen

2.041

Hondenbelasting

91

Precariobelasting

268
2.050

Marktgeld

€ 185,28

28

Forensenbelasting

470

Begraafplaatsrechten

330

Leges (incl. preventie en bewakingsdiensten circuit)

779

Parkeerbelasting

222

Totaal
Afvalstoffenheffing

2.605

Reinigingsheffingen

Toeristenbelasting nachtverblijf

€ 130,70

x € 1.000

11.345

€ 307,56

Geïnteresseerd in gemeentenieuws?
n.v.t.

€ 207,96

n.v.t.

€ 203,55

n.v.t.

n.v.t.

€ 259,92

n.v.t.

€ 298,64

n.v.t.

€ 72,90

€ 82,38

€ 74,00

€ 84,60

€ 81,00

Meldt u zich dan gratis aan voor de nieuwsservice ZandvoortNieuws.
U ontvangt regelmatig per e-mail een nieuwsbrief met
nieuwsberichten van de gemeente Zandvoort.
De nieuwsbrief wordt samengesteld op basis van een door u vooraf opgegeven
profiel waarin u aangeeft over welke onderwerpen u informatie wilt
ontvangen en hoe vaak u een nieuwsbrief wenst. Uiteraard kunt u uw
profiel op ieder moment aanpassen.
Als u ZandvoortNieuws wilt ontvangen gaat u naar www.zandvoortnieuws.nl.

De Begroting in één Oogopslag is een uitgave van de gemeente Zandvoort, oktober 2011.
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Opvliegerige dames opgelet!!
Last van overgangsproblemen??

Meno Expert
is de oplossing
17,5 mg Isoflavonen
180 capsules € 19,95
Tegen inlevering
van deze advertentie
aan de kraam:
180 capsules € 15,-

Let op!! Wij hebben een nieuwe internetsite:
www.venavo.nl.

Venavo:

Natuurvoeding, kruiden, thee en voedingssupplementen.
Elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
P.s. ook met "slecht" weer staan wij er!!

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Iemand eens in de Spotlights zetten?
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl

Uitverkoop!!!
Gratis standaard enkelvoudige
of multifocale brillenglazen bij
aankoop van een nieuwe bril.
Vanaf 1 oktober t/m eind januari 2012
Grote Krocht 20a Zandvoort - 023-5714395
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Uitgesproken!

Interview
Rhodo Kolya Jeldres Velasquez

Keurslijf

De naam vertelt het al. Aan de kant van zijn vader Chileen
en aan zijn moeders zijde half Nederland en half Duits. De

onrust zit in zijn bloed, en dat vertaalt zich in prachtige
wereldreizen en gevaarlijke sporten. Overal geweest en
alles gedaan. Nu woont hij in Zandvoort… even rust.
door Jessica Steur

Rhodo, geboren in Wageningen, verhuisde op driejarige
leeftijd naar de hoofdstad. Vanaf het moment dat hij zelfstandig was trok hij de weide wereld in. Deze globetrotter
heeft gewoond in Mexico, Spanje en Duitsland en heeft
daarnaast nog vele andere landen gezien om zijn grote
passie van toen te kunnen beoefenen, namelijk bergbeklimmen. Deze sport heeft hij 12 jaar gedaan om die
daarna in te ruilen voor surfen en slacklinen. Slacklinen is
een trendy sport van het balanceren op een gespannen
band. “Ik had het een keer gezien in Spanje en ben met een
vriend een week lang elke dag gaan oefenen tot we het
onder de knie hadden”, vertelt hij. Zijn acrobatieklessen van
vroeger kwamen hierbij heel goed van pas. Nu heeft hij een
uitstekende balans en kan hij zelfs over het Amsterdamse
IJ zijn evenwicht bewaren. Zie een spannend filmpje op
youtube.com genaamd ‘ijtje’ als bewijs.
Om de reizen te kunnen bekostigen heeft Rhodo in het
buitenland op boerderijen gewerkt, Engelse lessen gegeven, 14.000 kippen gehouden, wijn gemaakt en hazelnoten
en olijven geplukt. “Een lichamelijk zware periode, maar
wat een fantastische tijd! Op een gegeven moment werd

Rhodo Kolya Jeldres Velasquez

het wel vermoeiend om mijn bestaan elke keer opnieuw
te moeten opbouwen”, herinnert hij zich. Terug van zijn
laatste reisje in Spanje heeft hij al zijn klimmateriaal verkocht en is weer in Amsterdam gaan wonen. De atleet
in hem kon niet stilzitten en hij stortte zich op surfen en
slacklinen. Sinds kort heeft hij ook kitesurfen aan zijn repertoire toegevoegd en is hij vrijwilliger geworden bij de
KNRM, want “het is altijd cool om nieuwe dingen te leren”,
vindt Rhodo.
Alweer drie jaar woont hij nu in Zandvoort. “Zo relaxed
om dicht bij het strand te wonen. Elk vrij uurtje wat ik heb
kan ik nu besteden op het water.” Maar die vrije uurtjes
zijn schaars… Behalve sportman is hij namelijk ook ICT’er.
Hij merkte dat er een grote vraag is naar custom designed websites en speelt hierop in met zijn bedrijf TIENVIJF
(www.tienvijf.nl). Via-via is hij 1,5 jaar geleden gelinkt aan
zijn huidige zakenpartner Gauke Tijssen en nu werken ze
samen aan de groei van hun bedrijf.

Kijk nou eens!

Schoonheid en kleding. Deze twee hangen al eeuwen
nauw samen. Kleding kan iemand mooi of lelijk maken.
En het geeft ons status. Het valt mij bijvoorbeeld op dat
de jongere generatie in Zandvoort zich voort beweegt
in UGGS (terwijl het nu officieel nog zomer is) en in een
bontkraag loopt waar je ‘U’ tegen zegt. Waar komt dit
vandaan? Geeft dit status, is het ‘hip’ of willen ze niet
opvallen door zich anders te kleden? En als je dan je anders
kleed, gaan mensen je dan veroordelen in dit kleine dorp?
Waarom willen zij op elkaar lijken? Okay, we zijn kudde dieren en Zandvoort is zeker niet uniek hierin. Maar
waarom willen we ons conformeren aan het standaard
opgelegd maatschappelijk beeld? Terwijl we misschien
diep in ons zelf in een roze joggingpak met tijgerprint en
blauwe strikken erop willen lopen.
Bas Kosters bijvoorbeeld, een bekende Nederlandse modeontwerper, doet waar hij zin in heeft. Hij draagt jurken,
piercings en ziet er soms echt belachelijk uit en nog is hij
Cool. En dan denk ik: Die durft! Omdat hij doet waar hij
zin heeft? Ja! Hij heeft schijt aan de regels hoe het moet
en hoort. Hij durft zich te onderscheiden en uit te komen
voor zijn unieke ik. Maar de vraag is, is hij dit echt? Of is
het ook alleen maar show en vragen om aandacht?
Kleding is de buitenkant van je binnenkant. Zou de wereld er niet anders uit zien als iedereen doet waar hij zin
heeft en in zijn eigen kleur loopt? En zich kleedt zoals hij
wil kleden? In plaats van altijd maar rekening houden
met de omgeving? Zou Zandvoort er
niet anders uitzien? Het lijkt mij stug
dat al die Zandvoorters die UGGS en
bontkragen dragen allemaal hetzelfde zijn. Ik ben heel benieuwd welke
kleuren daar te voorschijn zouden
komen, heel benieuwd!

tekst & foto: Mandy Schoorl

door Maxim Roos

‘Visdieven’

Azend staan ze stilletjes naast je als je met een bordje vis op schoot op een muurtje aan
de boulevard zit te genieten. Het kon weer even het weekend, de zon was een cadeautje.

Tegeltje
‘De tijd bestaat alleen
maar omdat anders alles
tegelijkertijd zou gebeuren’
Albert Einstein

Het verschil zit soms in 60 nanoseconden…
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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De oplossing staat elders op deze pagina

Toefie is een vriendelijke en

jonge schildpad-poes die even de
tijd moet krijgen om aan je te wennen. Als ze je eenmaal kent is ze erg
aanhankelijk en komt ze graag bij je
zitten om te knuffelen. Toefie zoekt
een rustig huis waar ze lekker naar
buiten kan om te spelen en in het
zonnetje te liggen. Een huis met
andere katten is geen probleem,
dat vindt ze wel gezellig; of ze honden ook leuk vindt is niet bekend.
Kleine kinderen vindt ze erg spannend en een beetje eng maar als de kinderen wat ouder
zijn is het geen probleem. Kortom een hele leuke poes!
Komt u haar halen? Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Oplossing Breinbreker
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Vorige week vrijdag 30 september was het weer zover, de
feestelijke viering van de Dag van de Ouderen. Daarvoor
waren maar liefst 400 Zandvoorters van 85 jaar of ouder
uitgenodigd, waarvan zo’n 65 ouderen daadwerkelijk aanwezig waren. Van 2 tot half 4 werd er in de grote zaal van
Pluspunt met z’n allen genoten van lekkere hapjes, heerlijke drankjes en leuke optredens.

De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de Week

Oplossing Kakuro

Advocaatje erbij?

15

10 15\13

e
r
r
e
k
b
ni inbre

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

13

Optreden scholieren tijdens Dag van de ouderen

Dat de oudere generatie
erg op stiptheid is gesteld
wisten we al, maar dat de
dames en heren al om half
2 op de stoep zouden staan,
hadden de vrijwilligers van
Pluspunt niet gedacht. Dat
was ook te danken aan de
fantastische medewerking
van de belbus en de EHBO

kookrubriek

KAKURO

die met hun bus ook velen
van huis haalden.
Groep 6 van de Nicolaas
school opende de middag,
met een combinatie van oudHollandse liedjes, moppen
tappen, dans en acrobatiek.
Na de pauze stond activiteiten-begeleidster Els Bruyns

al klaar om een demonstratie
zitdansen te geven, een activiteit die gretig aftrek vond
bij vooral de dames. Want
wie zegt dat je als 85-plusser niet meer aan dansen
kunt doen? Aansluitend
verzorgde Vers aan Tafel een
heerlijke proeverij en tijdens
deze proeverij konden de
aanwezigen genieten van
een gitaar- en zangsolo van
Zoë Bampatsias, student aan
zangschool New Wave.
Tussen de bedrijven door
kwamen de vrijwilligers nog
langs met een lekker hapje
en drankje, waaronder (u
raadt het al) uiteraard een
lekker advocaatje met slagroom. Ruim na half 4 druppelden de laatste aanwezigen Pluspunt uit, allen met
een goedgevulde informatietas onder de arm. Al met al
een zeer geslaagde middag,
als we de aanwezige dames
en heren mogen geloven.
Oude rammen hebben harde
horens zeggen ze wel eens,
maar niet in dit geval. Want
wat hebben we toch een
lieve senioren in Zandvoort!

Kook eens anders
Recept

Recept

Boeuff Bourgignon

Hoofdgerecht voor 4 personen
Het is weer herfst en dan komen de stoofpotgerechten
weer op tafel. Nu een echte klassieker: Boeuff Bourgignon.

Benodigdheden:

75 g boter,
2 eetlepels olijfolie,
750 g doorregen
runderlappen, in
grove blokken,
16 sjalotjes, grote
sjalotjes gehalveerd,

Bereiding:

2 winterwortels,
in blokjes,
5 stengels bleekselderij,
in reepjes gesneden,
200 ml vleesfond,
500 ml volle rode wijn,
2 laurierblaadjes,

2 takjes tijm,
2 takjes peterselie,
4 teentjes knoflook,
gesnipperd,
150 g spekblokjes,
250 g kleine champignons,
gehalveerd.

Verwarm de oven voor op 160 °C. Verhit 50 g van de boter met de olie in een ovenvaste
braadpan. Bak het vlees rondom bruin en leg het op een bord. Bak de sjalotjes en wortel ca.
2 minuten in het bakvet . Voeg de fond en wijn toe en breng het geheel aan de kook. Bind de
laurierblaadjes met de tijm en peterselie bij elkaar met keukengaren. Voeg het vlees met de
kruiden en knoflook aan het vocht toe. Voeg zout en peper naar smaak toe. Stoof het vlees
afgedekt in de oven in ca. 3 uur gaar. Schep het af en toe door en doe er eventueel nog een
scheut wijn bij om te voorkomen dat het te droog wordt. Bak de spekblokjes in 25 g boter
in een koekenpan zachtjes uit. Bak de champignons ca. 3 minuten mee. Schep dit mengsel door de ‘boeuf’ en stoof het gerecht nog een kwartiertje. Lekker met aardappelpuree.
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

aflevering 10

Johnny Jordaan,

Het grote Marco Termes-interview, deel 2
“Zandvoort is voor mij het paradijs”

Elders in deze krant staat een verslag van de feestelijke
presentatie van Marco Termes’ derde roman ‘Vriend en Vij-

and’. Vorige week in Zandvoort Plus vertelde hij over zijn

nieuwe boek en over hoe hij bij top-uitgeverij De Geus terecht is gekomen. Deze week gaat het over zijn passie voor
schrijven en voor Zandvoort.

door de straten te dansen. Het is misschien niet helemaal
op de normale manier gegaan, maar het moet altijd raar
bij Marco. Ik vind het zelf niet raar, want het is mijn leven.
Een gek vindt zichzelf niet gek. Mensen kijken naar mij
en denken: die gozer is niet goed, maar ik heb een heel
duidelijk beeld voor ogen en daar doe ik alles voor. Ik werk
kei- en keihard, omdat ik nog een paar boeken in me heb
en ik niet weet hoeveel tijd ik nog heb.
Als ik iets doe, is het voor de volle 100%. Ik had bijvoorbeeld geen talent om te golfen, en toch heb ik zes jaar
hoofdklasse gespeeld. Omdat ik elke dag trainde. Mensen
dromen te vaak, zeggen: ‘ik wil dat of dat worden’, maar
je moet het dóen. Ik mag dan misschien vaag overkomen,
maar bij mij zijn die lijntjes heel kort. Als je nu mijn hoofd
openmaakt, vallen er letters en boeken uit, niets anders.
Talent alleen is niet voldoende; je moet er alles voor opofferen. En dat doe ik.
Als uitgeverij De Geus volgend jaar zegt: Marco, het was
leuk, bedankt en tot ziens, dan ben ik daar doodziek van,
maar ik blijf gewoon schrijven. Op m’n 47e heb ik die keuze
gemaakt. Alles zal wijken. Maakt niet uit of ik failliet ga, interesseert me geen reet. Het zijn de drie D’s: Doel, Discipline
en Doorzettingsvermogen.”

Grenzeloze geest

Marco Termes is idolaat van Zandvoort

Marco: “Ik kan me niet voorstellen dat iemand de hele dag
met Twitter en Facebook bezig is, de zegeningen van de
moderne maatschappij. Dat gaat ten koste van lekker verdwijnen in een boek… Ik zeg niet dat boeken lezen heilig is:
mijn moeder heeft maar één boek goed gelezen, de Bijbel,
maar die snapte ze ook erg goed. Een uitermate lief en goed
mens. Mijn vader was een erudiet, las honderden boeken,
en was óók een uitermate lief en goed mens. Maar wat je
met de virtuele informatievoorziening ziet is dat we koeien
in een stal aan het worden zijn: we krijgen voer voorgeschoteld en we vreten het gewoon op. Misschien is iemand
die ‘leugenaar’ roept, Assange van Wikileaks bijvoorbeeld,
zèlf wel een leugenaar. We hebben de tijd niet meer om
alle informatie te checken. Wij zien per dag meer beelden
dan iemand in de Middeleeuwen in zijn hele leven. Onze
hersens kunnen dat wel aan, maar kan onze besluitvorming dat ook aan? En informatie die niet gecheckt wordt,
devalueert al snel tot manipulatie, en manipulatie leidt
tot indoctrinatie.”

De drie D’s

Walk of Fame

“Ik schrijf niet om te leven, ik leef om te schrijven. Ik móet
schrijven, al van jongs af aan. Ik begin nu pas te voelen dat
ik het echt een beetje kan. Maar als je door een uitgeverij
als De Geus, de eredivisie, gevraagd wordt zonder dat je
een manuscript opgestuurd hebt, dan loop je wel even

“Ik werk zeven dagen per week 15 uur per dag. Je bent een
boek aan het schrijven of je bent geen boek aan het schrijven. Dan ga ik niet op het strand liggen. Ik werk elke dag
met plezier. Ik kan ook niks anders. Ik laat zelfs water aanbranden, zo onhandig ben ik, maar boeken schrijven, daar
ben ik goed in. Deels omdat ik er goed in wil zijn, en deels
omdat ik talent heb meegekregen van papa en mama. Ik
ben ze ontzettend dankbaar. Want je zal maar zo’n konijn
met een grenzeloze geest in huis hebben die op z’n 13e
Machiavelli leest. Maar ze hebben het fantastisch gedaan;
ik kan ver kijken omdat ik op de schouders van reuzen sta.
Ik ben opgegroeid in het paradijs, en daar woon ik nu nog
steeds.”

Zandvoort en de zee

“Ik ben ontzettend dankbaar dat ik in Zandvoort mag wonen. Dat klinkt heel klef, maar ik meen het echt. Ik heb
zout water in mijn bloed. Ik vind steden prachtig, ik vind
bossen en bergen erg mooi, maar na een paar dagen moet
ik weer de zee zien.
Natuurlijk zijn er elementen die me storen, maar die winnen het nooit van de liefde voor dit dorp. Ik word wat ouder,
dus wat de jeugd doet snap ik niet altijd. Maar daar moet
je flexibel in zijn. Hun vrijheid houdt op waar mijn vrijheid
begint. En als iedereen zich daar nou aan houdt en elkaar
met respect behandelt, dan ben je er. Het is als met dat
liedje van Wim Sonneveld, Het Dorp: ik zag hun moeders
touwtje springen, hun vaders kochten zoethout voor een
cent. Dat maak ik nu ook mee. C’est la vie. Wat nooit zal
veranderen is dat je dingen ziet veranderen. Maar het blijft
een prachtig dorp.”

de koning van het levenslied
Begin 1984 werden in

Theater Carré de Edisons uitgereikt in een
grote live tv-show gepresenteerd door Wil-

lem Ruis. De Edison in

de categorie Levenslied was voor Johnny

Jordaan, toen 60 jaar

oud. Hij was al langere tijd uit de spotlights verdwenen

ten gevolge van een hersenbloeding en enkele hart-

infarcten begin jaren ’70. Met een wandelstok kwam
hij het podium opgeschuifeld, en er ging een golf van
sympathie door het bomvolle Carré.

Ik was pas 23, ik had zijn grote successen niet bewust
meegemaakt, maar ik stond ook op dat podium omdat
ik samen met de band waarin ik toen speelde, Drukwerk,
tot de genomineerden in deze Edison-categorie behoorde. En ik voelde letterlijk die golf van warmte uit de zaal
het podium op komen rollen voor deze 60-jarige man die
eruit zag en zich voortbewoog als iemand van minstens
80. We wonnen (van Corry Konings en Vader Abraham) en
Johnny was daar blij mee, want het Amsterdamse lied,
dat moest hoog gehouden worden. Een prachtige avond.
Johnny Jordaan heette eigenlijk Jan van Musscher. Hij
werd in 1933 in de Jordaan geboren, waar hij veel optrok
met zijn twee jaar oudere neefje Carel Verbrugge, die
later triomfen zou vieren onder de naam Willy Alberti.
Tijdens een stoeipartij van de neefjes raakte de toen 9-jarige Jantje zijn oog kwijt en moest het zijn verdere leven
met een glazen exemplaar doen. Niemand vermoedde
toen dat deze jochies grote zangsterren zouden worden.
Hoewel Jan al op zijn 14e als Johnny Jordaan begon op
te treden, kwam de doorbraak pas zeven jaar later, in
1955. Voor de grap deed hij mee aan een zangwedstrijd
van platenmaatschappij Bovema, die hij glansrijk won.
Van zijn eerste single ‘De parel van de Jordaan/Bij ons
in de Jordaan’ werden 100.000 stuks verkocht, terwijl
Nederland toen pas ruim 200.000 platenspelers telde.
Zijn carrière kende een grillig verloop: enerzijds verkocht
hij miljoenen platen, anderzijds ging hij vrijwel bankroet
toen hij begin jaren ’60 een café in Rotterdam begon en
met een gigantische belastingschuld kwam te zitten.
Bovendien worstelde hij met een zwakke gezondheid
en met het jarenlang verbergen van zijn homoseksualiteit. Hij trouwde in 1943 met Jannetje de Graaff, kreeg
met haar een dochter, Willeke, maar scheidde na zijn
coming out eind jaren ’60. Met zijn nieuwe partner Ton
Slierendrecht leefde hij 31 jaar samen. Zijn dochter steunde hem door dik en dun. Ondanks de titel van zijn grote
hit ‘Geef mij maar Amsterdam’ woonde Johnny Jordaan
vele jaren in Zandvoort. Hij overleed in 1989 aan opnieuw
een hersenbloeding.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand oktober voor Pashouders:

Cordon Bleu
3 stuks € 6,00

Week van de smaak
Vacherin de mont dÓr
primeur 2011
nu 100 gram slechts € 1,99

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Wist u al dat wij
de nieuwe collectie
spiegels binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

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

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat
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Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
Walk of Fame

Medina Woninginrichters

voor de mooiste herenshirts
8 en 9 oktober
kunt u weer onder het
genot van een glaasje bubbels
de nieuwe collectie komen bekijken

Aanbieding: Quickstep laminaat: 10% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties
(partners en ouder/kind).

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting
Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

PERSONAL TRAINER

Addie Ottho & Zn

1e maand
10% korting

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

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

ZandvoortPas houders 10% korting

Nieuwe wintercollectie overhemden
en accessoires bij Walk of Fame
De herenmodezaak Walk of Fame in de Bakkerstraat heeft de nieuwe wintercollectie binnen. De winkel, gespecialiseerd in heren overhemden, shirts
en accessoires als stropdassen, ‘butterflys’ en shawls, ziet er dan ook prachtig
kleurrijk uit. Eigenaresse Mae van Rooij is er met recht trots op.
“We hebben allerlei soorten overhemden en shirts. Met extra
mouwlengte, strijkvrij (handig
voor vrijgezellen, red.), getailleerd
dan wel niet en natuurlijk voor een
groot deel gericht op de naderende
feestdagen. Komende zaterdag en
zondag nodig ik de Zandvoortse heren, en hun dames natuurlijk, uit
om de nieuwe collectie te komen
bekijken en dat gaat uiteraard met
een glas ‘bubbels’ gepaard”, zegt ze.
Waar Van Rooij erg sterk in is, is het
adviseren van haar klanten. Mocht
onverhoopt blijken dat hetgeen dat

zij willen niet voorradig is, kan ze
het altijd bestellen en is het binnen
een paar dagen leverbaar.
Walk of Fame levert een aantal
topmerken als het over het hele assortiment gaat. Zo liggen overhemden van Ledûb gebroederlijk naast
die van Jan des Bouvrie en British
Indigo. Ook John Miller en Square
zijn in ruime mate aanwezig. “De
kleurstelling voor de komende tijd
is in mijn ogen geweldig mooi. Veel
zwart/wit, hard blauw en natuurlijk, en dat vind ik nog steeds einde-

Mae van Rooij adviseert in ieder geval ruitjes motief
loos voor de moderne man, roze! De
meest trendy designs zijn in ieder
geval voor de komende tijd ‘streep’,
bloemenmotief en ‘ruit”, sluit ze af.

Walk of Fame is gevestigd in de
Bakkerstraat 2a, tel. 023-5735902.

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

Gemeentelijke publicatie week 40 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 39 en de
verdere in week 39 door het college genomen besluiten zijn
in week 40 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet kunnen eventuele begrotingswijzigingen van de agendapunten
die op 5 oktober 2011 aan de gemeenteraad ter vaststelling
worden voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg
hebben, vanaf heden bij de balie van het gemeentehuis en op
de website via raadsnet te ingezien worden.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 10 oktober vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die
van belang zijn voor alle burgers. Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij te wonen.
De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, kleine zaal,
en begint om 19.30 uur.

12 oktober Open Huis Loket Zandvoort

Kent u Loket Zandvoort al? Kom kennis maken tijdens ons Open
Huis op woensdag 12 oktober, van 9.00 tot 13.30 uur.
Telefoon: 023- 5740450
www.loketzandvoort.nl

ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien
elke werkdag van 7 oktober 2011 tot en met 17 november 2011.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan
ons college en worden verzonden aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. Wij maken
u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verzonden besluiten
Terrasvergunning voor ingang Zandvoorts Museum

Vergunning verleend voor het exploiteren van een terras voor
de ingang van het Zandvoorts Museum. Exploitant is Sheila’s
Broodjes & @Internet

Verleende omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Zandvoort:

- Marnix van St.Aldegondestraat 11, plaatsen dak opbouw en
wijzigen rechterzijgevel bestaande aanbouw, verzonden 27
september 2011, 2011-VV-125.
- Lorentzstraat 10 t/m 40 en Celsiusstraat 65 t/m 95, verwijderen asbesthoudend materialen, verzonden 27 september
2011, 2011-VV-152.

locatie Centrum: Louis Davidscarré 1, geopend van ma t/m vrij
9.00- 12.30 uur
locatie Noord: Wijksteunpunt OOK Zandvoort, Flemingstraat
55, geopend van do 9.00 – 11.00 uur.

Gedeeltelijke rectificatie van publicatie 29 september 2011

(Op 12 oktober zijn beide locaties niet geopend voor de reguliere dienstverlening)

Zandvoort:

Ingekomen vergunningenaanvragen

- Duintjesveldweg, parkeerterrein, Celsiusstraat schuin voor
no.2, Celsiusstraat naast no.95, Dr.C.A.Gerkestraat tegenover
no.119 en no.131, Grote Krocht voor no.38, Haarlemmerstraat
no.84, Haltestraat, Jacob Catsstraat schuin voor no.32, Kostverlorenstraat no.108, Kromboomsveld plantsoen, Noorderduinweg naast no.16, Dr.J.P.Thijsseweg tegenover no.20 en no.22,
Vondellaan, in Zandvoort en in

Kennisgeving ontwerp beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Voor: onderhoudswerkzaamheden aan 27 woningen van het
Gasthuishofje bestaande uit de activiteit Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten (artikel 2.1 lid 1f Wabo).
Locatie: Gasthuishofje 1 t/m 27 te Zandvoort (aanvraagnummer 2011-VV-132).
Type: integraal.
Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 oktober 2011 gedurende zes weken
ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De aanvraag, de

Verleende omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
- Jacob van Heemskerckstraat 67, veranderen (inpandig) van de
woning, verzonden 20 september 2011, 2011-VV-145.

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
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.

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.

Bentveld:

Collegelid spreken?

Gehandicaptenparkeren

Vragen over een bouwplan?

- Duinwindelaan bosjes tennispark, Zandvoorstelaan ventweg
voor no. 212 en no. 222 en Zuidlaan tegenover no.37, kappen
van 20 bomen en 18 bomen snoeien voor 20%, verzonden 20
september 2011, 2011-VV-137.
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort besloten tot: Het opheffen van
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de A.J.
v.d. Moolenstraat 79.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u
het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een
vakafdeling verwezen wordt.
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.
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Mededeling aan alle inwoners van Zandvoort en omgeving
Op 14, 15, en 16 oktober zullen op Circuit Park Zandvoort de
'Formido Finaleraces' plaatsvinden.
Ingevolge de door de Provincie Noord-Holland d.d. 4 februari 2011
afgegeven definitieve beschikking WM, informeren wij u hierbij dat wij
voor bovenstaand evenement zogenaamde UBO-dagen zullen gebruiken.
Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit
hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.
Met vriendelijke groet,
Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

Rennen voor CliniClowns
Komende zondag wordt op Circuit Park Zandvoort de Rode
Neuzen Race gelopen. Het is een initiatief om sponsorgelden voor CliniClowns bijeen te brengen. Een groot aantal
team heeft zich voor deze estafetteloop ingeschreven. Ook
zijn er rondom de loop een groot aantal activiteiten waar
zowel kinderen als volwassenen aan kunnen meedoen.
Komende zondag, 9 oktober,
zal Jack van Gelder rond 10.30
uur op Circuit Park Zandvoort
het startschot geven voor de
eerste Rode Neuzen Race voor
CliniClowns: een geweldige
estafetteloop voor een lach.
Een gloednieuw hardloopevenement waarbij de inspanning
voor het goede doel wordt
gecombineerd met tal van
leuke activiteiten. En dat op
een unieke locatie, want dat
is ‘onze’ racepiste natuurlijk,
die steeds vaker door andere
sporters dan de snelle bolides
gebruikt wordt. De estafette
gaat over 44 kilometer en mag
gelopen worden door teams
van 4 tot 8 lopers.
Terwijl mamma’s, pappa’s,
ooms, tantes, vrienden en

bekenden samen de 44 km
hardlopen voor een lach, beleven alle fans, groot en klein,
een geweldig leuke dag op
Circuit Park Zandvoort . Het
leukste evenement is misschien wel de doldwaze Rode
Neuzen Kinderrace: de Pitstop
Race met 'echte' en bekende
coureurs als Jan Lammers en
Danny van Dongen.

CliniClowns

CliniClowns Nederland biedt
kinderen met een (chronische)
ziekte of handicap afleiding en
plezier. De CliniClowns laten
hen weer even baas zijn over
hun eigen situatie, laten hen
gewoon weer even kind zijn.
Er spelen meer dan 65 speciaal opgeleide professionele
CliniClowns in ruim 100 zie-

kenhuizen en andere zorginstellingen in heel Nederland.
Als de CliniClowns niet in het
ziekenhuis aanwezig zijn, kunnen kinderen nog steeds in de
clownswereld terecht. Door
de interactieve CliniClowns

Speelkoffer in het ziekenhuis,
via de spannende online belevingswereld Neuzenroode.nl
voor kinderen die thuis worden verzorgd en door verschillende clowneske evenementen
voor kinderen en hun gezin.

Thema-avond sociale media
De gemeente Zandvoort organiseert in samenwerking
met Sportservice Heemstede-Zandvoort een workshop
waarin de voordelen van Facebook, Hyves en Twitter worden toegelicht. Op 26 oktober zijn de afgevaardigden van
alle Zandvoortse sportverenigingen welkom bij Watersportvereniging Zandvoort.
Facebook, Hyves en Twitter
zijn momenteel de meest
populaire voorbeelden van
sociale media. Op deze sociale media zal dan ook de nadruk worden gelegd tijdens
de workshop. Buiten het feit
dat veel mensen sociale media
privé inzetten, zien ook steeds
meer bedrijven, instellingen
en verenigingen de kansen die
sociale media bieden in.

Doel van de workshop

De workshop sociale media
binnen de sportvereniging zal
twee uur duren en worden geleid door een specialist op het
gebied van sport in combinatie met sociale media. Het is
de bedoeling dat de bezoekers
aan het einde van de workshop weten wat sociale media

voor hun vereniging kunnen
betekenen en hoe ze deze het
best kunnen inzetten.

Algemene informatie

De workshop ‘ Sociale media
binnen de sportvereniging’ zal
op 26 oktober om 19.30 uur
plaatsvinden in de prachtige
nieuwe locatie van de Water
sportvereniging Zandvoort,
Boulevard Paulus Loot bij paal
67. Bestuursleden en vrijwilligers van sportverenigingen
en andere geïnteresseerden
zijn van harte welkom bij deze
gratis workshop. Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan aan
op www.sportserviceheemstedezandvoort.nl of stuur
een e-mail naar hhabers@
sportserviceheemstedezandvoort.nl.
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basketbal

autosport

Mooie zege voor
Zandvoortse basketballers
De heren van The Lions hebben zondagmiddag een mooie
zege op het lastige US2 behaald. In een snikkend hete Wi-

bauthal werd het in Amsterdam 62-74 voor de Zandvoorters.
Al direct werd duidelijk
dat de reserves van de
Amsterdamse studentenploeg Ron v.d. Meij kenden,
want hij kreeg continu twee
verdedigers om zich heen.
Daardoor kwam er echter
ruimte voor ander Lionsspelers om hun werk te doen.
Ook de Zandvoortse verdediging functioneerde naar
behoren. US had duidelijk
moeite met de strakke manto-man die Lions op hun aanval projecteerde. Hierdoor
stonden onze plaatsgenoten
bij rust voor met 25-38.
In het derde kwart bepaalde
speler/coach Dave Kroder
een tactische koerswijzi-

ging door te voeren. De
Zandvoorters gingen zoneverdediging spelen, waardoor US zich opnieuw moest
instellen. The Lions liep hierdoor uit naar 25-47 aan het
einde van het derde kwart
waarna in feite de wedstrijd
gespeeld was. “Op dat punt
besloot US een tandje harder te gaan verdedigen en
om het van afstand te gaan
proberen. Het verschil in het
aantal mensen op de bank
begon ons toen op te breken, we hadden even geen
antwoord op het vooral
ruwe spel van onze tegenstanders. Hierdoor ontstond
er een run van US. Tijdens
deze run kreeg Mike Kroder

een ellenboog in het gezicht
waardoor zijn wenkbrauw
openspatte. Ik als captain
wees de arbitrage erop dat er
grof gespeeld werd, ik deed
dit op een rustige maar niet
heel tactische manier en
dus kreeg ik een technische
fout”, herinnert aanvoerder Robert ten Pierik zich.
Door deze technische fout,
met als gevolg twee vrije
worpen en balbezit voor
de Amsterdammers, en de
gebarsten wenkbrauw van
Kroder waardoor hij niet
verder kon spelen, kwamen
de gastheren terug tot acht
punten. Toen kort daarna
Mike Kroder na verzorging
weer in het veld kwam en
Zandvoort de koppen bij elkaar had gestoken, werd de
wedstrijd alsnog op ervaring
winnend afgesloten.

biljarten

Goede scores van
Oomstee driebandenteams

De drie teams van Café Oomstee in de regionale competitie driebanden wisten redelijk tot goed te scoren. Voor het

tweede team was er een prima overwinning terwijl de andere teams nipt verloren. Dat zijn zeker behoorlijke vooruitzichten op een komende plaats in de top van de poules
waarvoor echter nog wel de nodige winstpunten moeten
worden gescoord.

Team 1 van Oomstee

Dinsdag 27 september wist
het 2e team in een uitwedstrijd in Haarlem duidelijk winst te scoren tegen
Hoekje 1. Louis v.d. Mije (1
punt), Willem Esveld (4) en
Chris Alke (6) wisten uit30

eindelijk met 11-9 te zegevieren. Een prima en degelijke winst waarmee de weg
naar de top in de poule een
stukje gemakkelijker wordt.
Ook het 3e team speelde
op die avond een uitwed-

strijd tegen Bremmetje 1
in Heemstede waarin Dick
van Dam 3 punten scoorde,
terwijl Dick ter Heijden en
Hetty Wisker ieder slechts 2
punten binnenhaalden. 9-7
werd de eindstand voor de
Heemstedenaren die daarmee een behoorlijk sterke
positie in de wedstrijdpoule
innemen.
Nog scherper werd de stand
in de afgelopen donderdag
gespeelde thuiswedstrijd
waar het 1e Oomsteeteam
met Henk v.d. Linden, Dick
Pronk en Jeroen v.d. Bosch
nipt met 11-12 verloor van
Flapcan uit Haarlem. Drie
biljarters die bij vlagen
prachtige combinaties op
het groene laken kunnen
neerleggen. En dat willen ze
zeker in elke wedstrijd bewijzen met klinkende overwinningen, maar dat is vaak
verschrikkelijk moeilijk.

Dennis van de Laar sluit seizoen mooi af
De jonge Zandvoortse coureur Dennis van de Laar heeft het

seizoen in de Formule Renault 2.0l Northern European Cup
(NEC) succesvol afgesloten. Onze snelle plaatsgenoot uit

de stal van Frits van Amersfoort besloot op het legendarische Formule 1-circuit van Monza het NEC-seizoen met een
negende, tiende en elfde plaats. Van de Laar eindigde als

rookie tussen de ervaren toppers knap op de zevende plaats
in de eindstand van het competitieve kampioenschap.

Dennis van de Laar op Monza

"Ik kende de baan niet, ook
niet uit de simulator, maar
in de eerste vrije training zat

ik er direct goed bij met de
zesde tijd. De achterstand op
de nummer 3 was slechts een

vijfhonderdste seconde. Dat
leverde veel vertrouwen op
voor de rest van het weekend",
blikte hij terug. Door de lange
rechte stukken op het circuit
draaide de kwalificatie feitelijk maar om één ding: het vinden van een goede slipstream.
"Al met al was het een redelijk weekend. Ik was vanaf
het eerste moment goed op
snelheid maar in het vervolg
van het weekend boekten de
rijders die in de trainingen
achter me stonden meer tijdwinst. Hier heb ik veel geleerd
over het verdedigend rijden
en het pakken van de juiste
slipstream. Dat is kennis die
ik de komende jaren zeker
kan gaan gebruiken." Van de
Laar sloot zijn debuutjaar in
de ‘eenzitters’ af met een zeer
verdienstelijke zevende plaats
in het kampioenschap.

hockey

Zandvoortse hockeydames kansloos

Het hockeyteam van coach Cees van Deursen heeft zondag
niet voor een overwinning kunnen zorgen. In het Amsterdamse Bos was Hurley een maatje te groot voor onze plaatsgenotes. De Amsterdamse dames wonnen ‘simpel’ met 9-0.

Judith van Delft in actie tegen Hurley

Afgelopen weekeinde vielen, wellicht door de grote
warmte, verschillende grote
uitslagen. Ook Zandvoort
kreeg een groot aantal doelpunten om de oren. En dat
niet eens tegen een op papier heel sterke tegenstander.
Alleen de thuisploeg verteerde, met meer wisselspelers,
de warmte beter. Gespeeld
werd op een met zand ingestrooid kunstgrasveld, half in

het bos. Normaal gesproken
heerlijk uit de wind maar nu
erg warm in de volle zon.
In het begin was Zandvoort
de betere ploeg, maar het
doelpunt bleef uit. Na tien
minuten moest er al te vaak
gewisseld gaan worden voor
een slokje water, waardoor
het spel rommeliger werd. De
jeugdige reserves van Hurley
trokken langzaam maar zeker

de wedstrijd naar zich toe.
Echter de Zandvoortse verdediging, onder aanvoering
van Eva van Delft, hield keurig stand. Kort voor de pauze
kwam Zandvoort 1-0 achter
en door een verdwaalde bal
ook nog kort daarna op 2-0.
Rijkelijk met water overgoten
begonnen de Zandvoortsche
dames goed aan de tweede
helft. Het wachten was dan
ook op de aansluitende treffer. Maar helaas na 12 minuten scoorde Hurley de 3-0
en door een misverstand in
de Zandvoortse verdediging
werd het ook nog de 4-0. Een
minuut of acht voor het einde viel Roos Ruckert oververhit uit, Tessa Keur stond al en
tijdje, ondanks een blessure,
nog het doel te verdedigen;
de rest van het team zat er
ook helemaal door. In de laatste zeven tot acht minuten
wist Hurley nog 5 keer te scoren. Komende zondag heeft
ZHC nieuwe kansen thuis om
11.30 uur tegen Myra.
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voetbal

Laurel & Hardy Open voor
Roos de Haan en Bob Keur

Benauwde winst SV Zandvoort
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag een benauwde

van het tegendoelpunt.

genoten wisten pas in het laatste kwartier van de wedstrijd

Na de thee kwam er een ander Zandvoort op het veld.
Niet in de personele bezetting, hoewel Danilo Arends
gespaard werd ten faveure
van Chris Dölger, maar wel
met een andere mentaliteit. Er werd hard gewerkt
en het spel speelde zich
hoofdzakelijk op de helft van
Opperdoes af. Toch duurde
het nog een hele tijd voordat
de Zandvoorters de gelijkmaker konden maken. Pas in
de 75e minuut was het Nigel
Berg die zijn ploeg op gelijke
hoogte kon brengen. Een vrije
trap van zeker 25 meter afstand werd door iedereen in
het strafschopgebied gemist
en ook keeper Boersma van
Opperdoes dook over de leren
knikker heen. Hierna was het
hek van de dam. Telkenmale
wisten onze plaatsgenoten
de bal aan de tegenstanders te ontfutselen en werd
aanval op aanval opgezet.
Een vijftal minuten later
was het opnieuw raak voor
SV Zandvoort. Een prachtige
vrije trap van John Keur werd
op de ‘stropdas’ van Patrick
v.d. Oord gelegd die direct

thuiszege behaald op nieuwkomer Opperdoes. Onze plaats-

een 0-1 achterstand om te buigen in een 2-1 winst. Tien minuten voor tijd schoot Maurice Moll de winnende treffer
tegen de touwen.

De 0-1 is in de maak

De eerste helft van dit treffen was niet bepaald om
over naar huis te schrijven.
Opperdoes, de rode lantaarndrager in de 2e klasse A, was
nog het best op dreef terwijl
Zandvoort er niet echt veel
van bakte. Wellicht was de
benauwde warmte daar debet aan. De bal kon nauwelijks in de ploeg gehouden
worden waardoor er voor
het doel van Boy de Vet zo
nu en dan hachelijke situaties

ontstonden. Voorin was het
bij Zandvoort ook niet al te
best. Weinig kansen konden
er gecreëerd worden en wat
er al aan kansen kwam, werd
met ogenschijnlijk kinderlijk
gemak door de Opperdoezer
keeper verwerkt. Na een half
uur kwamen de gasten dan
ook op voorsprong. Een fout
in de Zandvoortse verdediging en het uitglijden van een
Zandvoorter in het 16-metergebied stonden aan de basis

Maurice Moll bediende. Een
leeg doel had hij voor zich
waardoor het wel heel simpel was om het kleinood over
de doellijn te werken, 2-1.
Opnieuw een paar minuten
later had V.d. Oord de gelegenheid om de wedstrijd op
slot te gooien. Na een mooie
rush kwam hij vrij voor de
Opperdoezer doelman te
staan maar hij miste het doel
met wel drie meter. Daarna
volgden nog kansen over en
weer, maar die werden van
beide kanten niet verzilverd
waardoor het tot het laatste
fluitsignaal van de arbiter
spannend bleef.

dames van ZSC is in een negatief saldo voor onze plaats-

genoten geëindigd. De Heemskerkse dames van DSS waren
met 10-14 te sterk voor ZSC.

Goede interceptie van Lucia van der Drift

werkt. De 36 deelnemers moesten hun kunsten tonen op
de E + D holes van de golfbaan in Spaarnwoude.
Bij de dames ging de eerste
plaats naar Roos de Haan,
die zich als de te kloppen
dame in Zandvoort aan het
ontplooien is. Tweede werd
Jules Vasterman en de derde plaats was voor Carolien
van der Moolen. Kampioen
bij de heren werd Bob Keur,

Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort uit in Hoofddorp
tegen Overbos dat afgelopen
weekend met 3-0 klop kreeg
bij Aalsmeer en samen met
Opperdoes en Hellas Sport
hekkensluiter is in de 2e
klasse A.
Overige uitslagen: AFC –
Hellas Sport: 4-0; TOB – AMVJ:
1-3; WV-HEDW
– ZOB: 4-5;in
Zandvoort
Castricum – Monnickendam:
2-0 en Amstelveen – BOL
werd 0-0. Door deze resultaten stijgt SV Zandvoort naar
de 5e plaats.
ZIB - ZIB-20101027-1.indd 1

Handbaldames lopen tegen een nederlaag op
Een zeer sportieve wedstrijd
kregen de toeschouwers
zondagochtend op het veld
van ZSC voorgetoverd. Geen
gemopper op de leiding of
op elkaar waardoor er alleen maar van handbalplezier te genieten viel. Wel was
Zandvoort lekker fanatiek
bezig en dat speelde DSS
parten. “De tegenstander
vond ons erg fanatiek, vertelden ze na afloop van de
wedstrijd. De wedstrijd ging
in de beginfase gelijk op en
beide keepers stonden goed
te keepen. Helaas verloren
omdat wij veel pech hadden
en de paal dan wel de lat van
het doel van DSS wel 7 keer

maandag het Laurel & Hardy Open golftoernooi afge-

gevolgd door Ab Bol en
Hans Kerkman. De speciale
prijzen als de ‘neary’ en de
‘longest’ drive waren bij de
dames respectievelijk voor
Jules Vasterman en Mariel
van der Meer. Bij de heren
werden ze beide een prooi
van Ab Bol.

Word ook bekend als ondernemer in Zandvoort

handbal
De thuiswedstrijd van afgelopen zondag van de handbal-

Onder schitterende weersomstandigheden is afgelopen

hebben geraakt. Het was voor
ons een (B)Paaldag”, vatte
doelvrouw Angela Schilpzand
de wedstrijd samen.
Het verschil werd dan toch
gemaakt door de kansen te
benutten. Waar Zandvoort
dus regelmatig de paal of
lat raakte, ook bij break-outs,
wisten de Heemskerkse dames wel het vijandelijke net
te vinden. “Het tempo lag
met vlagen hoog. De twee
wissels die wij hadden, waren zeer welkom met deze
hitte! Gelukkig zijn we weer
bijna compleet, alleen Asia El
Bakkali kampt nog met een
blessure”, sluit Schilpzand af

Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...
Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

Schrijf u nu in voor onze
Nieuwsbrief!

Bedrijf.nl voor een ondernemend Zandvoor

adverteerders

27-10

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
BorghHave Strateeg
in financiën
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circuit Park Zandvoort
Circus Rigolo
Club Nautique
Dorsman Assurantiën
Dorpsomroeper
Gerard Kuijper
EigenWijs Makelaars
Filoxenia Greek Cuisine
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Haar, kapsalon
Harocamo
Hugoos

Ineke Smit
Uitvaartverzorging
Installatiebedrijf
Ton Bakker
La Bonbonnière
Lavogue
Lucienne's Schoonheidssalon
Motorrijschool Goede
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Pluspunt
Sea Optiek
SKiP St. Kdv.
Pippeloentje-Pluk
Slinger Optiek
Tacoyo
Tea-Licious
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Vastgoed -Auctions
Venavo
Winkeliers Grote Krocht
Zandvoort Optiek
31
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

7

Courant

Actueel

Cultuur

9

Commotie in
HiD om betalen
van activiteiten

Oud-Zandvoorter
gaf prachtig
operaconcert

50plus

Tweede editie
50plusdag wordt
nog omvangrijker

De eerste editie van de Rode Neuzen Race, afgelopen

mee aan de Kinderboekenweek. De leerlingen zijn verkleed als superhelden, er wordt

derhalve ton aan euro’s voor CliniClowns opgeleverd. Een

derboekenweek met als thema ‘heldenmoed’. Ook de Zandvoortse scholen doen actief
voorgelezen door de juffen en meesters en bij de Mariaschool stonden twee doedelzakspelers als helden op het schoolplein.

Tekst en foto Nel Kerkman

www.autostrijder.nl

De Mannetjes

Superhelden

Dit jaar was de Zandvoortse
Courant te gast bij de
Nicolaasschool waar de
Zandvoortse schrijver Gerard
Delft uitgenodigd was om
voor te lezen uit eigen werk.
Een keuze uit zijn 12 kinder
boeken voor het thema ‘hel
denmoed’ is niet zo moeilijk,
want al zijn boeken zitten vol
helden (en heksen) die van al
les meemaken.

Voorlezen

‘Het zou een mooie
verkiezing zijn:
“De Zandvoortse
Superheld
van het Jaar”’

Ard Keff rijdt
ook in België
naar de winst

Dit jaar schenken de landelijke bibliotheken en basisscholen veel aandacht aan de Kin-

De Zandvoortse schrijver Gerard Delft leest voor uit eigen werk tijdens de kinderboekenweek

Auto Strijder
Zandvoort

Sport

23

Ruim anderhalve ton
voor CliniClowns

Utrechts Byzantijns Koor

www.classicconcerts.nl

16

Superhelden bij
de kinderboekenweek

Zondag 16 oktober 2011
o.l.v.
Grigori S. Sarolea
Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

Zie onze advertentie op de achterpagina

Bij mijn binnenkomst in de
klas was Gerard Delft al be
gonnen om zijn boek ‘Willem
Wolf en de luchtridders' voor
te lezen. Aandachtig zaten
de kinderen te luisteren en
konden via het digibord de
illustraties bekijken. Door
zijn jarenlange ervaring als
onderwijzer heeft Delft een

goede interactie met de kin
deren en geeft iedereen de
ruimte om zijn vraag te stel
len. Op de vraag “hoe oud
bent u?” moest de schrijver
even slikken maar hij ant
woordde eerlijk “60 jaar”,
waarop het meisje vond dat
hij er jonger uit zag. Als je zo
iets durft te vragen dan ben je
voor mij echt een held! Even
later mocht iedereen een
handtekening komen halen
en daar werd gretig gebruik
van gemaakt. Er werd zelfs op
een gymschoen gesigneerd.
Vervolgens gingen we naar
de onderbouw waar Delft
uit zijn verzamelbundel ‘Het
Grote Heksenboek’ voorlas.
Met volle aandacht, duimen
in de mond en gewiebel op
stoelen volgden de kinde
ren het verhaal. Ook hier is
heks Roetsje een held want

ze redt de burgemeester
uit een brandend stadhuis.
Oorzaak: de ladderwagen is
te kort! Dat komt zelfs in een
sprookje voor. Gelukkig komt
aan het eind alles weer goed.

Rondreis

Via de stichting Schrijvers,
School en Samenleving wor
den auteurs, waaronder ook
de Zandvoortse schrijver
Gerard Delft, uitgenodigd
bij scholen, bibliotheken en
boekwinkels. Delft kreeg het
nog druk, want na Zandvoort
ging hij het land in om bij
scholen zijn boeken voor te
lezen. Hij sluit zijn rondreis
zondag af in Den Haag waar
hij, samen met 80 andere
kinderboekenschrijvers en
illustratoren, in het kinder
boekenmuseum is uitgeno
digd voor het kinderboeken
festival.

zondag op Circuit Park Zandvoort, heeft maar liefst anonverwacht en ongekend succes en wellicht is dit de start
van een traditie.

De start werd gegeven door de burgemeester met rode neus

Samen met ambassadeur
Jack van Gelder startte bur
gemeester Niek Meijer exact
om 11.11 uur de eerste lopers
weg. In totaal hadden 74
teams, met minimaal 4 en
maximaal 8 atleten, zich
aangemeld voor de 44 kilo
meter estafetteloop. Ieder
team moest minimaal
€ 1.150 aan sponsorgeld do
neren om mee te mogen
doen. Zandvoort was ver
tegenwoordigd door een
volledig damesteam van

de VVV, met directeur Lana
Lemmens in de gelederen,
en een gemengd team van
de gemeente met onder an
dere persvoorlichter Claudia
Plantenga. Topteam voor
wat de sponsoring betreft
was het team van het be
drijf Florius. Zij presteerden
het om maar liefst € 8.847,53
bijeen te brengen.

vervolg op pagina 3

Kom 14 oktober naar de hoorzitting over het
ontwerpbestemmingsplan Louis Davidscarré
20.00 uur, De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1
Gemeente Zandvoort

1

familieberichten
Als ik eens mijn ogen sluit
en het leven vliedt eruit
en men vraagt:
Wat heb je met dit leven gedaan?
Was het goed? Of was het matig?
Was het vlot of was het statig?
Och vergeef het mij dan maar,
want ik heb mijn best gedaan.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voorons
heeft gedaan en betekend, is in haar slaap overleden onze lieve moeder en oma

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij bij leven voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden
van onze fijne vader, schoonvader, opa en lieve levensgezel

Pieter Willem van Kooten
weduwnaar van Gerda Römer
18 maart 1923

Zandvoort

Hij vond zichzelf een zondagskind en dat was hij ook.
Jan en Jannie
Brigitte
Sabine
Eric
Arjan

Jacoba Hendrika Petronella
Scholten - Nieland
Coby

weduwe van Hans Scholten
18 maart 1925

Correspondentieadres:
Catharina van Rennesstraat 5
2041 BJ Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.

Na een kortstondig ziekbed is helaas op
86 jarige leeftijd overleden

Coby Scholten-Nieland
Coby was ruim 30 jaar vrijwilligster van het
Nederlandse Rode Kruis afdeling Zandvoort.
Wij zullen haar enthousiasme en gezelligheid
op de maandagmiddag bij de ‘Welfare’ heel
erg gaan missen.
Wij wensen de familie veel sterkte
met dit grote verlies.

Overleden,
de trouwe, liefhebbende zus van tante Rie,
onze goedhartige tante en oudtante

Clazina Johanna van der Mije
Zandvoort,
14 januari 1915

Zandvoort,
8 oktober 2011
Maria Johanna van der Mije
Neven en nichten

Correspondentieadres:
D. van der Mije
Poststraat 6A
2042 HA Zandvoort
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Onze dank gaat uit naar de zorgvuldige en
sympathieke verzorging van de medewerkers
van Top Thuiszorg.
2

Felicita

8 oktober 2011
Gerard en Connie
Anneke en Cleve
Cleve-Erik
Erik en Nelleke

10 oktober 2011

Piet is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort,
Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar gelegenheid is tot
afscheid nemen en condoleren op vrijdag 14 oktober van 16.00
tot 16.30 uur.
De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 17 oktober
om 12.45 uur in crematorium Westerveld aan de Duin en
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

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.

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

“One dag I’ll fly away”
Jan is aan zijn laatste vlucht begonnen.

UIT VA ART VERZORGING

Wij zijn verdrietig door het overlijden van
Erika

Jan Drijver
IJmuiden, 2 april 1951

Zandvoort, 10 oktober 2011

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

Shanthy
Greet
Correspondentieadres:
G. Bos / S. Drijver
Hogeweg 64A
2042 GJ Zandvoort
De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 17 oktober
om 10.30 uur in crematorium Westerveld aan de Duin en
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

14 Pubquiz - Café Koper, aanvang 21.00 uur
14 Oomstee Jazz - met saxofonist Frits Kaatee.
Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

15 Historische open dag - Inloopmiddag verenigingen over
het verleden van Zandvoort. De Krocht, 10.00 tot 15.30 uur

15 Meezingavond - Zing mee met Gré! Café Oomstee,
aanvang 20.30 uur

16 Formido Finaleraces - Circuit Park Zandvoort
16 Classic Concerts - Utrechts Byzantijns M. koor,
Protestantse kerk

29 Garnalenpellen - Finale Zandvoorts kampioenschap.
Café Oomstee, aanvang 17.00 uur

vervolg - pagina 1 - Rode Neuzen Race
ons team”, reageerde ze na
afloop. Wel meldde ze dat
ze “helemaal stuk” was toen
zij over de finish kwam. Ook
was Claudia Plantenga dik
tevreden over de teampres
tatie van ‘haar’ gemeente
team. “Hoeveel wij precies
bijeen hebben gebracht
weet ik niet maar het was
ruim voldoende om mee
te mogen lopen”, was haar
commentaar.

burgerlijke stand

1 oktober - 7 oktober 2011

Overleden:

Dijkema, geboren Luitjens, Alberdina Emma Martha, oud
88 jaar
Van Dorth, Johannes Hendricus, oud 91 jaar
Vergeest, Martinus Adrianus Henricus, oud 75 jaar
Koper, Doetje Wilhelmina, oud 86 jaar
Holkamp, Arthur Dennis, oud 41 jaar
a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Mevr. drs. J.C. Aalders uit Amsterdam
www.kerkzandvoort.nl

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

volledig in het kader van de komende presentatie van de

Programbegroting 2012 en de Meerjarenraming 2013-2015.
Omdat de diverse politieke partijen al veel vragen schriftelijk hadden gesteld, hetgeen ook de bedoeling is, werd een

korte vergadering verwacht. Toch kwamen er gedurende
vergadering nog een hoop vragen naar voren die door wet-

houder Financiën Gert Toonen kundig werden beantwoord.
De Programbegroting van
de gemeente Zandvoort valt
uiteen in een achttal pro
gramma’s die allemaal een
bepaald gebied van de samen
leving vertegenwoordigen.
Het college had de raad een
raadsvoorstel voorgeschoteld
waarin gevraagd werd om
met een twaalftal punten in
te stemmen. Het blijkt tevens
uit berekeningen van het col
lege dat de Meerjarenraming
2012–2015 sluit met een posi
tief saldo.

Collegevoorstel

1. De Programbegroting 2012
vast te stellen; 2. In te stem
men met de meerjarenraming
2013 - 2015; 3. In te stemmen

om bij de nieuwe kredieten de
rente van niet afgesloten kre
dieten voortaan door te belas
ten naar de daarbij behorende
producten om een realistische
raming te bewerkstelligen en
minder afwijkingen op het ren
teresultaat te hebben; 4. In te
stemmen met de aanpassing
van de belastingen en de ove
rige tarievenverhogingen met
het inflatiepercentage 3 % (het
OZB-tarief wordt berekend aan
de hand van de WOZ-waarde
en de opgenomen opbrengs
ten); 5. De Forensenbelasting
te verhogen met 33 %; 6. De ri
oolheffing te verhogen met 6
% (bovenop het inflatiepercen
tage); 7. In te stemmen met het
investeringsplan waarbij alle

Politiek verslag

investeringen, en nieuwe en
bestaande beleidsvoornemens
die opgenomen staan in de
jaarschijf 2012, bij de vaststel
ling van de Programbegroting
2012 gelijktijdig worden vast
gesteld; 8. In te stemmen met
de in de Financiële begroting
opgenomen onttrekkingen
aan en stortingen in de reser
ves; 9. Het college te machti
gen tot een bedrag van maxi
maal € 3.500.000 vlottende
schulden aan te gaan, in reke
ning courant en/of daggeldkasposities of overige korte
schuld; 10. Het college te mach
tigen overtollige middelen te
beleggen binnen de rand
voorwaarden zoals gesteld
in het Financieringsstatuut
en hetgeen verwoord staat
in de Financiële verordening
212-2009; 11. Het college te
machtigen indien nodig tot
maximaal € 10.000.000 aan
vaste geldleningen aan te
trekken; 12. De EMU-saldi te
bepalen op € -21.481.000 voor
2011, € -1.892.000 voor 2012 en
€ 266.000 voor 2012.

Raadsvergadering Debat+Besluitvorming d.d. 5 okt.

Louis Davids Carré maakt de tongen los
Opnieuw heeft een groot project in Zandvoort de politieke tongen losgekregen. Vorige
eerste fase van het LDC behandeld. Die evaluatie was voor het CDA aanleiding een motie

Saar, dochter van: Weijers, Frank en: de Boer, Maaike Johanna
Lana Wilhelmina, dochter van: van Egdom, Kim

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl

De vergadering Informatie van afgelopen dinsdag stond

week dinsdag en woensdag werd een evaluatieverslag over de gang van zaken rondom de

Geboren:

kerkdiensten -

Raadsvergadering Informatie d.d. 11 oktober

Volledig in teken Programbegroting 2012

oktober

Lana Lemmens was meer
dan tevreden over de pres
tatie van het VVV-team. “We
zijn de uitdaging aangegaan
en hebben als team een
prachtige prestatie neerge
zet. Als je weet dat vier van
de zes teamleden voor het
eerst aan een wedstrijdach
tige loop deelnemen en de
andere twee pas voor het
tweede jaar, dan kunnen we
niet anders dan trots zijn op

Politiek verslag

in te dienen waarin ze vroegen om een risicoanalyse door externen.
Het CDA kwam kort voor de
vergadering met de motie
om een risicoanalyse van
het project LDC te maken.
Fractievoorzitter Gijs de Roode
vindt dat de raad zekerheden
moet hebben over de realisa
tie en de beheersing van de
kosten, nu de volgende fase
van het project wordt inge
gaan en de raad een aange
past bestemmingplan moet
vaststellen. Na de nodige
discussie werd afgesproken
dat de raad volgende week in
beslotenheid wordt bijgepraat
en dat dan altijd nog een ana
lyse kan worden gevraagd. In
de ogen van de raad zou het
dan wel een onafhankelijke

derde moeten zijn die rappor
teert. De motie werd unaniem
door de raad aangenomen.

Nieuwe wethouder

Gemeentebelangen Zand
voort (GBZ) wilde de verga
dering laten besluiten een
voorgesprek met de beoogd
wethouder te laten houden.
D66 ging nog een stap ver
der: in een motie riepen de
democraten de raad op een
commissie in te stellen die
de kandidaat op geschiktheid
zou moeten beoordelen. Beide
voorstellen haalden het niet.
Het is gelegenheidspolitiek
om nu met zulke ideeën te ko
men, werd onder meer gezegd.

STOPOZ

De Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Zuid-Kennem er
land (STOPOZ) sloot het vori
ge jaar financieel negatief af
en dat baart de raad zorgen.
D66 ziet het nog somberder.
Fractievoorzitter Robbert de
Vries heeft geen vertrouwen
in het bestuur en wil dat de
raad zijn invloed aanwendt
om zaken structureel te ver
beteren. “Het college moet in
gesprek gaan met het bestuur
van STOPOZ”, zo stelde hij. De
Jaarrekening werd door de
raad in meerderheid aangeno
men. De Beleidsagenda 20112015 werd eveneens met een
meerderheid aangenomen.

column

Regels zijn
regels?

Het nieuwe parkeerbeleid in
Zandvoort roept veel vraag
tekens op. Voor inwoners met
parkeervergunning is het een
zegen. Nooit meer rondjes rij
den op zoek naar een parkeer
plaats in de buurt. Hoe vaak
stond je straat vol met auto's
die er niets te zoeken hadden?
Maar waar het vergunningen
beleid nog niet wordt toege
past is de overlast irritant.
Gratis parkeren wil iedereen.
Ook de toerist wil het liefst
voor niks en noppes zijn auto
parkeren. Voor hen is er echter
plaats in de nieuwe parkeer
garage. Een uitstekende op
lossing waar je wel wat voor
moet betalen. Dat is in elke
plaats hetzelfde.
Er zijn al veel boetes uitge
deeld. Ook onze loodgieter
kreeg een bekeuring. Omdat
er een klusje te doen was,
stalde hij vrolijk zijn bestel
bus op onze oprit. “Mijn bus
is mijn werkplaats”, zegt hij
altijd. Bezoekerspas en tijd
klok werden keurig achter het
autoraam neergelegd. Echter,
de ‘handhaver’ (parkeerpoli
tie) deelde toch een bon uit.
€ 70 maar liefst. Voor een
hardwerkende zelfstandige
veel geld. Loodgieter was laai
end. “Ze weten dat ik daar aan
het werk ben. Ik had van jullie
toestemming om er te staan.
Dit vind ik geen stijl”, brieste
hij boos. De handhaver bleef
echter bij zijn/haar standpunt:
niet parkeren voor een inrit.
Dat is nu eenmaal verboden,
punt uit! “U had me even kun
nen komen waarschuwen”,
mopperde de loodgieter die
alle straten door was gereden
om de strenge toezichthouder
te vinden. “Op zo een manier
dupeer je ons als zelfstandige
ondernemer.”
Kijk, als parkeerpolitie moet
je soms ook soepel zijn. Hij of
zij had kunnen weten dat er
een klus gedaan werd bij het
huis waar de bestelbus
stond. Hoe het afloopt
weet ik niet. Ik pleit
echter voor wat meer
begrip en (soms) wat
ruimere regels. Dat is
voor iedereen prettiger.

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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Tuincentrum
Bloeiende violen:
Bosviolen en grootbloemige violen
Najaarsbeplanting
Bemesting
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

&Daytime
Daytime
Dreams&

De nieuwe geurlampen zijn weer binnen.
Probeer een van de heerlijke geuren zoals
Coconut paradise en Fresh linen!
Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

VRIJDAG 14 OKTOBER VANAF 19.00 UUR
ZINGT MARJET TIJDENS HET DINER VOOR

PINK RIBBON

BEACHCLUB TAKE FIVE SCHENKT € 5,PER COUVERT AAN HET GOEDE DOEL
EN VOOR IEDEREEN EEN GOODIEBAG!!!
ZATERDAG 19 NOVEMBER VANAF 20.00 UUR

SATURDAY NIGHT FEVER

EEN HEERLIJKE AVOND UIT JE GLITTERBOL
MET DJ ANCIANO (EDWIN BOEDHA)

KAARTEN € 7,50
RESERVEREN IS NOODZAKELIJK

023 5716119

023-5716119 / www.beachclubtakefive.nl

BEDANKT ZANDVOORTSE ONDERNEMERS!
Hiermee bedanken de kinderen van
de 50-jarige BEATRIXSCHOOL de sponsors
voor hun gulle bijdragen aan de bingo
tijdens onze feestweek!
Alle kinderen zijn in de prijzen gevallen dankzij:
Chocoladehuis Willemsen, Barraba,
De Kaashoek, Versteege, De Bazaar,
La Bonbonnière, Brocante aan Zee,
Moerenburg, Reis & Zo, Beachnet,
Amazing Asia, Maximare, Toko Bintang,
Hizihair, La Vogue, Tealicious, Pesce Fresco,
Blitzkickers, Kapsalon Haar, Eetcafé Harocamo,
Foto Menno Gorter, Mazzelmarkt, Belli e Ribelli,
IJssalon San Remo, De Zeemeermin,
zangeres Loona, Filoxenia, Center Parcs,
Dirk van den Broek, Blokker,
‘t Winkeltje van Nieuw Unicum, Intertoys,
Café Neuf, Bloemenhuis Bluijs Noord en
Haltestraat, Dobey, Vomar, Slagerij Vreeburg,
Bruna, Gall&Gall, Altijd Goed, Web4deheb
en natuurlijk alle hulpouders

Aanbieding

voor vrijdag en zaterdag:

• Bij een mooie herfstdag
past onze heerlijke moorkop
van € 1,95 voor € 1,70

Herfstbloemen voor binnen en ook
leuke herfsttafereeltjes voor buiten
Specialist voor al uw bloemwerken.

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
direzione:
Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Wegens vakantie gesloten
van 17 t/m 21 oktober
Waarnemingen:

Centrale redactie: Joop van Nes

A t/m K: Dr. Scipio
		
(tel. 5712058)

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Druk: Dijkman offset

L t/m Z: Dr. B. van Bergen
		
(tel. 5719507)

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Let op: deze huisartsen hebben geen inloopspreekuur

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Visseringsweg 40 - Diemen

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven.

Na 17.00 uur en in het weekend
belt u tel. 5453200 (doktersdienst)
Zie ook onze website:
www.huisartsweenink.nl

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Vanaf vandaag de maand oktober
15% korting op alle kleurbehandelingen.

Uitnodiging

Ook hebben wij de nieuwe kleurcollectie binnen van
L’oréal de Dialight en Diarichesse en kleuren wij met Inoa.
Deze kleuren zijn ammonia vrij.

WWW.LAVOGUE-ZANDVOORT.NL
Bij Lavogue Coiffures. Dames + heren
Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort. Tel.: 023-5730172
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van
09.00- tot 17.30 uur. Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.
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Geweldig resultaat voor Reumafonds
De 24 uur marathon op de 6 gemotoriseerde banken van
Slender You Zandvoort, heeft een fantastisch bedrag van
€ 1.137,25 opgebracht. Na afloop keken de organisatoren
Ineke en Peter Smits met een goed gevoel terug op de
enerverende uren.

De aftrap van de marathon werd verricht door Hilly Jansen

tekst en foto Nel Kerkman

Landelijk deden er 22 Slender
You salons aan deze actie mee.
Voor Slender You Zandvoort
was het de eerste keer dat ze
hun medewerking verleende
aan de marathon. Klokslag half
negen gaf bedrijfscontact
functionaris van de gemeente
Hilly Jansen het startsein voor
de Zandvoortse marathon. De
eerste bank werd in gebruik
genomen door Jansen zelf,

nadat zij de eigenaars Peter
en Ineke complimenteerde
met hun klantvriendelijkheid
en creatieve inzet als onder
nemer. Want ook Slender You
Zandvoort was dit jaar geno
mineerd voor ondernemer van
het jaar. Na de lovende woor
den stonden al drie trouwe
klanten te wachten voor de
banken. Vervolgens was het
een komen en gaan van be
zoekers die traditioneel eerst
voorzien werden met een kop

je koffie en iets lekkers. Vanaf
begin tot het eind waren de
banken continu bezet.

Hartverwarmend

Daarna was het ook een ko
men en gaan voor de andere
activiteiten; voetmassages,
nagels lakken en ook de kap
ster had het druk. Tussen de
bedrijven door deed dorps
omroeper Gerard Kuijper zijn
roep om inwoners extra te
motiveren om langs te ko
men. In de nachtelijke uren
werd de harde kern muzikaal
ondersteund door DJ Roy van
Buuringen. Om 00.00 uur was
de trekking van de loterij met
mooie prijzen die spontaan
gesponsord waren door on
dernemers en klanten.
Ondanks de grote vermoeid
heid keken Ineke en Peter na
afloop tevreden terug. Vol
gend jaar doet Slender You
Zandvoort weer mee, want het
gaat ten slotte om een finan
ciële bijdrage voor het Reuma
fonds. En dat is, met inzet van
iedereen, geweldig geslaagd.

Tijdelijke omleiding buslijn 80
Vanaf 24 oktober tot half december zijn er wegwerkzaamheden aan de nieuw te bouwen

rotonde Kostverlorenstraat/Haarlemmerstraat/Zandvoortselaan in Zandvoort. Lijn 80,
van Zandvoort via Haarlem naar Amsterdam en omgekeerd, rijdt dan een omleidingsroute in Zandvoort.

Omleidingsroute richting Zandvoort busstation:

Zandvoortselaan – Huis in de Duinen – Doctor C.A. Gerkestraat –Tolweg - Prinsesseweg –
Louis Davidsstraat – Busstation

Omleidingsroute richting Haarlem/Amsterdam:

Busstation – Grote Krocht – Hogeweg – Brederodestraat – Doctor Kuyperstraat – Frans
Zwaanstraat – Corn. van der Werffstraat – Zandvoortselaan

Bushaltes:

In de richting Zandvoort worden alle haltes bediend. In de richting Haarlem/Amsterdam
worden de haltes Kostverlorenstraat en Huis in de Duinen niet bediend. Een vervangende
halte is aanwezig aan de Corn. van der Werffstraat.

ZANDVOORT SCHOON!? en bladafval
De blaadjes zijn dit jaar erg vroeg begonnen met vallen als
gevolg van een slechte zomer. Sinds enkele weken ligt er bladafval in de goten en op de trottoirs. De gemeente veegt tegen
de klippen op, maar kan niet overal bij zijn. Dat hoeft ook niet,
want vele handen maken licht werk. Helpt u a.u.b. mee en veeg
het blad rondom uw huis niet IN de goot, maar haal het er juist
uit. Geen verstopte putten, een mooi straatbeeld en een goed
gevoel. Zo houden we samen ZANDVOORT SCHOON!?

Gemeente Zandvoort

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Seizoen 2011 ten einde

De seizoensgebonden
strandp aviljoens zijn af
gebouwd en opgeslagen.
Tot volgend jaar hebben
de strandpachters de tijd
om op adem te komen van
een wisselvallig seizoen.
De laatste zomerse dagen
van eind september/begin
oktober waren een mooie
meevaller. Op naar het
nieuwe strandseizoen, dat
in februari 2012 weer ge
opend wordt.

Nieuw telefoonnummer

De gemeenten Zandvoort,
Haarlem, Heemstede en
Bloemendaal zijn vanaf
deze week te bereiken op
een nieuw telefoonnum
mer met vijf cijfers: 14 023.
U hoeft geen 023 vóór
dit nummer te draaien.
Ook niet als u van buiten
Zandvoort of met een mo
biele telefoon belt. Als u
met 14 023 (lokaal tarief)
belt, komt de volgende
tekst: “Welkom bij 14 023
Antwoord.” Meerdere ge
meenten in de regio zijn
aangesloten op hetzelfde
netnummer. Daarom dient
u na de piep de naam in te
spreken van de gemeente
die u wilt bereiken. Na het
inspreken van de gemeen
tenaam komt: “U wordt nu
doorverbonden”. Vervolgens
krijgt u direct een mede
werker van de gekozen ge
meente aan de lijn en kunt
u de vraag stellen. Hoewel
het nummer gemakkelijk
te onthouden is, duurt de
procedure wel langer.

Inspiratie Radio

Zing mee met Gré

Zaterdag 15 oktober vanaf
20.30 uur start de eerste
meezing-avond in café
Oomstee. Daarna zal deze
gezellige avond elke 2e vrij
dag van de maand plaats
vinden. Naast Gré v.d. Berg
op haar accordeon zal er
ook altijd een beschei
den koor aanwezig zijn.
Zeemansliederen, smartlap
pen en nog veel meer staat
er op het repertoire waar
voor iedereen uitgenodigd
wordt die van zingen en ge
zelligheid houdt. Hoort, zegt
het voort. Café Oomstee,
Zeestraat 62 in Zandvoort.

EHBO opleiding

Wil je leren verbandjes aan
leggen, pleisters plakken,
weten wat je moet doen bij
een bloedneus en daarbij ook
nog eens leren reanimeren en
beademen? Geef je dan nu op
voor een cursus EHBO. Van
gediplomeerde instructeurs
leer je hoe je moet handelen
in noodsituaties. Ook wordt
er aandacht besteed aan kin
der EHBO en leer je de AED te
bedienen. Deze AED wordt in
gezet tijdens een reanimatie.
De nieuwe cursus start 24 ok
tober bij het Rode Kruis afde
ling Zandvoort en wordt ge
geven op de maandagavond
van 20.00 tot 22.00 uur. De
kosten zijn € 200. Dit is in
clusief lesmateriaal en exa
menkosten. Minimale leeftijd
is 15 jaar. Voor meer informa
tie en aanmelden: Martine
Joustra, tel. 5730297 of e-mail:
mejoustra@hotmail.com.

De makers van Inspiratie
Radio prijzen zich gelukkig
dat zij Remy Draaijer in de
studio mogen begroeten.
Op zondag 16 oktober van
19.00 tot 21.00 uur zullen
zij twee uur lang vragen
aan hem stellen. Op de
kleuterschool wist Remy
al dat hij sportleraar wilde
worden. Later is dat uitge
breid tot Personal Trainer,
Ayurvedisch Practitioner,
Health & Life coach en
nog veel meer. Zo is Remy
ook thuis in de verkoop
van gezondheidsproduc
ten. Genoeg om hem het
hemd van het lijf te vra
gen. Luister mee en stem
komende zondag af op ra
dio ZFM.

Pluspunt = Brandpunt

Evenals vorig jaar wordt in
de herfstvakantie een grote
brandoefening gehouden
in het gebouw van Pluspunt
aan de Flemingstraat 55 in
Zandvoort-Noord. Op dins
dagavond 18 oktober zal de
plaatselijke brandweer een
fikse brand in scene zetten.
Daardoor is het nodig de
ruimten in het gebouw te
ontruimen en de bewoners
van de bovenliggende wo
ningen in veiligheid te bren
gen. Er is een belangrijke rol
weggelegd voor de brand
weerlieden en bedrijfshulp
verleners (BHV’ers) van de
verschillende organisaties.
Dat zijn medewerkers die
jaarlijks getraind worden in
hoe te handelen in dit soort
situaties. Het doel is om te
testen of het ontruimen en
de samenwerking met de
brandweer goed verloopt.
Daar kunnen lessen uit ge
trokken worden voor verbe
tering van de ontruimings
plannen en communicatie.
Omwonenden worden per
brief geïnformeerd over de
oefening.
5
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Scuba Republic

Rep en roer in Huis in de Duinen
om betaling voor activiteiten
In het Huis in de Duinen is grote beroering ontstaan nu per 1 oktober een eigen bijdrage

moet worden betaald om mee te kunnen doen aan bepaalde activiteiten. Voor bewoners
van het huis zijn de basisactiviteiten, als handwerken, sjoelen en klaverjassen, weliswaar
nog gratis, maar extra activiteiten zoals high tea, optredens van artiesten, bingo en borrel-

uurtje gaan € 10 per maand kosten. Bewoners van zorgwoningen op het terrein en buurt-

bewoners, die mee willen doen aan een van de activiteiten moeten € 15 per maand betalen.
door Erna Meijer

Wat heeft Zandvoort toch een keur aan leuke en bijzondere bedrijven! Je hoort wel eens
smalend praten over ons 'patatdorp', maar wie goed rondkijkt en deze rubriek regelmatig
leest, komt beslist tot de ontdekking dat wij echt wel veel ondernemers hebben, die iets
bijzonders toevoegen aan het winkelassortiment.

Voor activiteiten als de bingo moet voortaan een bijdrage worden betaald

door Kees Rutgers

De 85-jarige Gerard Vrees, die
in een aanleunwoning woont,
vindt het een schande wat er
nu gebeurt. “De bewoners
van het Huis in de Duinen
betalen de tol van verkeerd
beleid van directie en top
managers.” Volgens Louise
de Berg, bestuurslid van
ZorgContact waaronder het
Huis in de Duinen valt, is de
betaling voor de activiteiten
noodzakelijk vanwege de be
zuinigingen door de overheid.
“Onzin”, pareert Vrees, die op
zijn 85e nog haarschep is, “de
tehuizen krijgen via de AWBZ
geld voor activiteiten.”
“Dat klopt”, reageert De Berg,
“per bewoner ontvangen we
via de AWBZ € 5. Maar dat
geldt niet voor bewoners van
de aanleunwoningen. Die
staan sinds een paar jaar los
van het huis. Daar krijgen we
geen cent voor. En dat geldt
natuurlijk ook voor mensen
uit de wijk die bij ons aan een
activiteit willen meedoen. Dat
aan de laatst genoemde twee
groepen een bijdrage wordt
gevraagd, is noodzakelijk om
extra activiteiten te kunnen
bieden, waar door bewoners
van het huis om is gevraagd.”
Gerard Vrees maakt zich heel

druk over de eigen bijdrage
voor activiteiten. “Nu moe
ten al die oude mensen van
hun AOW-tje ook nog eens
€ 15 per maand betalen om
te kunnen doen wat vroeger
gratis was, zoals het klaver
jassen. En dan die pasjes! De
oudere bewoners hebben
nog nachtmerries van de tijd
dat je door de Duitsers in de
oorlog werd gevraagd om je
‘Ausweis’ te laten zien. Die tijd
keert voor hen nu terug in het
Huis in de Duinen.”
Ria Winters, coördinatrice van
alle activiteiten, heeft begrip
voor de commotie onder de
bewoners die al jaren gewend
zijn gratis te kunnen genieten
van bijvoorbeeld klaverjassen
of sjoelen. “Voor onze vaste
bewoners, en daar vallen de
bewoners van zorgwoningen
sinds een paar jaar niet meer
onder, blijven de basisactivi
teiten gratis. Om dat te kun
nen realiseren, moeten we
van de anderen een eigen bij
drage vragen. We gebruiken
het geld om extra actitieiten
te kunnen organiseren, maar
denk nou niet dat we er geld
aan over houden. Juist de ex
tra dingen kosten veel geld.
Dat geeft niet, het gaat ons
erom dat de bewoners het
naar hun zin hebben en er
plezier aan beleven”, zegt ze.

Winters pareert de kritiek
met een rekensommetje:
“Nu betalen de klaverjas
sers € 2 per maand. Ze stop
pen zelf nog wat in een pot
om er hapjes voor te kopen.
Nou voor die € 15 krijgen ze
nu hapjes en koffie gratis.
Het komt neer op € 3,75 per
keer. Daar heb je in de HEMA
nog geen twee kopjes koffie
voor.”
En bewoners die het geld
echt niet kunnen missen,
maar wel graag aan bepaal
de extra activiteiten zouden
willen meedoen? De Berg en
Winters antwoorden bijna in
koor: “Als mensen echt niet
kunnen betalen, zorgen we
dat er een oplossing komt.
Als ik op zondagmiddag de
recreatiezaal annex restau
rant binnenwandel, waar
een optreden is van een koor,
zitten er relatief weinig men
sen in de zaal. Zij hebben al
lemaal de eigen bijdrage be
taald en mogen op vertoon
van hun pasje naar binnen.”
In de hal tref ik een van de
teleurgestelde bewoners die
wil reageren: “Ik mag niet in
het zaaltje boven zitten, om
dat ik dan de zang kan horen.
Dus moet ik van narigheid
in de hal plaatsnemen met
mijn visite.”

Zo ook Jan van Voorst, die af
gelopen april gestart is met
Scuba Republic, een zelfs in
Nederland uniek concept met
inmiddels een 5 sterren sta
tus! Natuurlijk worden er op
meerdere plekken in het land
duikcursussen gegeven, maar
dat gebeurt in de meeste ge
vallen in zwembaden, die hier
voor op onmogelijke uurtjes
eventjes open zijn gesteld.
Hier in Zandvoort heeft u,
bij wijze van spreken, 24 uur
de gelegenheid in het eigen
zwembad te oefenen.
Van Voorst: "Door ons eigen
trainingsbad (10 meter lang,
4,5 meter breed en 2,80 diep)
kunnen wij de cursussen
precies afstemmen op het
leertempo. Wij hebben dus
nergens haast mee." Scuba
Republic biedt ruime moge
lijkheden om het duiken onder
de knie te krijgen: van proef
duiken en PADI-cursussen
(Professional Association of
Diving Instructors) tot beach
& dive events. Daarnaast
organiseren Jan en medeinstructeur Walter Heijmans
duiken in de Noordzee, diverse

arrangementen, bedrijfswork
shops tot zelfs kinderpartijtjes
vanaf 8 jaar. Kinderen kunnen
namelijk al vanaf 10 jaar hun
duikdiploma halen.
Een groot succes is de drie
daagse cursus, waarin men
het PADI open water brevet
kan halen. Met dit brevet mag
men tot een diepte van 18 me
ter gaan. Naast de vaardigheid
in het zwembad wordt tevens
in buitenwater gedoken, waar
bij in het bijzonder de focus is
gericht op de veiligheid. Het
grote voordeel van deze cur
sus is dat je niet meer op je va
kantiebestemming eerst in de
studieboeken hoeft te duiken
(de theorie is heel belangrijk
en men dient zich aan de hand
van een uitgebreid lespakket
al thuis goed voor te bereiden),
maar direct beginnen met dui
ken om de wonderlijke nieuwe
wereld onder water te ontdek
ken. Van Voorst onderschrijft
ook het belang van een goede
samenwerking met andere
lokale ondernemers: "Voor
bijvoorbeeld deze driedaagse
cursus die 's morgens al om
8 uur begint, hebben wij met

Center Parcs een overeen
komst gesloten om tegen
een aantrekkelijk tarief daar
te overnachten en daarnaast
organiseren wij met paviljoen
The Spot 'dive & beach' eve
nementen. Met de bekende
touroperator Sawadee is er
contact over unieke duiklo
caties."
In het prachtig ingerichte ge
bouw met een schitterend
uitzicht op strand en zee zijn
de benodigde duikmateria
len in alle maten en soorten
aanwezig. Scuba Republic is
het eerste officiële AquaLung
Divepartner Center in Ne
derland; AquaLung is het ab
solute topmerk binnen de
duikbranche. In de shop, die
onder het waterniveau ligt,
vindt men een uitgebreide
collectie: van snorkel tot duik
computer tot een volledige
uitrusting. Uiteraard kunt u
de materialen direct testen
in het zwembad!
Scuba Republic, Boulevard
Barnaart 12, tel. 023-7433000
of 06-50580585.
www.scubarepublic.nl.

ZFM Zandvoort gaat digitaal
De lokale omroep ZFM Zandvoort verzorgt naast radio en
internet sinds 2005 ook TV-uitzendingen. Vele kijkers hebben echter inmiddels een digitale aansluiting en daar was

het TV-kanaal niet op te ontvangen. De lokale radiozender
heeft een grote stap richting de toekomst genomen en is
voortaan digitaal te ontvangen.
ZFM (tekst-)TV zit voorlopig
op kanaal 950 in het digitale
Ziggo-pakket. Per 1 november

verhuist de lokale zender naar
kanaal 40. Voor de analoge
kijkers (zonder digitale aan

sluiting dus) blijft de TekstTV te volgen op kanaal 45. De
radio ontvangt u in de regio
op 106.9 FM en via de kabel in
Zandvoort op 104.5 FM. ZFM
Zandvoort zendt naast TekstTV ook live-beelden uit. Zo
kunt u bijvoorbeeld komende
zondag de Finaleraces de ge
hele dag live volgen op het TVkanaal van ZFM Zandvoort.
7

waterstanden

Spotlights
Onze opa en oma van "goud"
zijn 40 jaar getrouwd!

Vero Moda Parka

Diverse kleuren o.a camel, winterrood,
donkergrijs, taupe, zwart

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

www.clubnautique.nl
Gehele jaar geopend!

okt

Nu speciale aanbieding:

€ 29,95

do
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Krant niet ontvangen?
MOTORKLEDINGOUTLET
ZANDVOORT
Alles voor de
motor en scooter rijder
LEDEREN BROEKEN
LEDEREN JASSEN
TEXTIELE JASSEN
TEXTIELE BROEKEN
HELMEN, LAARZEN
HANDSCHOENEN
REGENKLEDING
ONDERDELEN

Topmerken
voor top-prijzen
Evolution - Lookwell - Richa - Ixon
Grand Canyon - RXA - NZI - Iota

Motorkledingoutlet Zandvoort
Louis Davidsstraat 13-a
www.motorkledingoutletyerseke.nl
www.hartmanmotoren.nl
Openingtijden:
Ma-di gesloten
Wo-do 11.00 tot 18.00 uur
Vr- 11.00 tot 21.00 uur
Za- 11.00 tot 17.00 uur
Zo- 12.00 tot 17.00 uur
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Laag

Hoog

Laag

Hoog

-

00.45
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01. 45
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20.38
21.34
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Dikke kus
Dylan Nicky Femke
Lieve opa Toon en
oma Riekie van der Moot
Alvast van harte
gefeliciteerd met jullie

Gouden Bruiloft
op 18 oktober

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail:
info@zvo-verspreiders.nl

Dikke kussen,
Anthony, Jack, Rafiq, Dylan en Ezra

(Advertorial)

Fysiofit Zandvoort heeft
het HKZ* certificaat behaald!
Wat houdt dat in? Onze fysiotherapeuten zijn deskundigen op het gebied van het
dagelijks bewegen van hun cliënten. Ze spelen een belangrijke rol in het voorkomen,
opheffen, verminderen en/of compenseren van problemen in het dagelijks bewegen.
Bij het verlenen van deze zorg werken ze onderling samen, maar ook met andere
disciplines zoals artsen, praktijkondersteuners van artsen en diëtisten.
Belangrijk is dat de cliënt zorg- en dienstverlening ontvangt die van goede kwaliteit
is. Maar wat is goede kwaliteit? Daarover hebben zorgaanbieders (zoals fysiotherapeuten), cliënten en verzekeraars samen nagedacht. Samen hebben ze normen
gegeven die belangrijk zijn voor het verlenen van kwalitatief goede zorg.
Deze normen zijn opgenomen in het certificatieschema van het HKZ. Het kwaliteitssysteem waar goede zorg en de organisatie ervan aan zou moeten voldoen.
Fysiofit heeft hard gewerkt om aan de eisen te voldoen. We hebben het dan ook
behaald!! Kunnen we nu achterover leunen? Nee, want middels het certificatie
schema zijn we dagelijks aan het werk om aan de gestelde eisen te blijven voldoen.
En zo blijven onze cliënten zorg van goede kwaliteit ontvangen.

Fysiofit Zandvoort

Burgemeester Nawijnlaan 4
2042 PM Zandvoort
Tel. 5713333
www.fysiofit-zandvoort.nl
praktijk@fysiofit-zandvoort.nl
*HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.
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Dat was met recht blues!
Onvervalste super blues was het, wat James Harman en

Gene Taylor zondagavond het publiek voorschotelden in
Club Nautique. De bluesliefhebbers die niet aanwezig wa-

ren hebben oprecht het een en ander gemist! Het optreden van Gene Taylor en James Harman is de eerste van een

serie live concerten die deze herfst en winter maandelijks
bij Club Nautique worden georganiseerd. Het was voor de
bluesliefhebber echt genieten!

James Harman (r) en Gene Taylor tijdens de toegift

door Joop van Nes jr.

Club Nautique had de beide
bluesgiganten gecontrac
teerd om het winterseizoen
in te luiden en afscheid te
nemen van de afgelopen ‘zo
mer’, dit onder het genot van
een barbecue en de muziek
van een DJ. De bluesmannen
waren de top act deze dag.
Gene Taylor maakte in de
jaren ’70 deel uit van de le

gendarische band Canned
Heat, die onder meer optrad
op het Woodstock-festival in
1969. Hij speelde vorig jaar
nog met de overgebleven
leden van Canned Heat tij
dens het Rhythm and Blues
Festival in het Belgische
Peer. James ‘Iceman’ Har
man, virtuoos op de mond
harmonica, toerde jaren
lang met de Icehouse Blues
Band, waarmee hij regelma
tig in het voorprogramma

stond van Canned Heat.
Later gaf Harman met zijn
James Harman Band de
ruimte aan vele opkomende
talenten in de bluesmuziek
en dat deed hij zondag ook
met drie aanstormende
muzikanten.
Dat de heren over een vracht
aan ervaring beschikten
was direct vanaf het eerste
nummer van Taylor duide
lijk. Onwaarschijnlijk goede
blues en boogie & woogie,
met bekende en minder
bekende nummers, wissel
den elkaar in een flitsend
tempo af. Taylor liet zijn
vingers magistraal over de
toetsen dansen en Harman
was een met zijn blues harp,
zijn mondharmonica voor
de niet-kenners. De zaal
van Club Nautique was een
perfecte locatie die doet
denken aan legendarische
bluesclubs in Chicago, VS.
Intiem, gezellig en niet al
te groot. Een meer dan per
fect concert, met slechts één
korte pauze, dat wat belooft
voor de toekomst. Als Club
Nautique erin slaagt om de
volgende keer, of liever nog
keren, opnieuw deze kwali
teit te leveren, is een nieuwe
bluesclub met veel potentie
geboren!

Prachtig concert Amand Hekkers
Op het concert van onze oud-plaatsgenoot en tenor Amand

Hekkers in theater De Krocht kwamen niet al teveel bezoe-

kers af. Dat was jammer, want door de liefhebbers in de

zaal werd het als een zeer hoogstaand concert beoordeeld.

Amand Hekkers in De Krocht

Hekkers zong met zijn
prachtige stem een aan
tal opera- en operettelie

deren van onder andere
Beethoven (Adelaide, opus
43), Lehár (Der Zarewitsch),

Debussy (Arabesque nr. 1)
en Oscar Strauss (Rund um
die Liebe) die zeer werden
geapprecieerd door zijn
publiek. Ook het spel van
Gilbert den Broeder op de
vleugel kwam uitermate
goed uit de verf, de beide
artiesten voelden elkaar
perfect aan.
Spijtig is dat Hekkers nu pas
voor de tweede keer, na cir
ca 15 jaar, in Zandvoort op
trad. Hopelijk zit er tussen
nu en de volgende keer een
aanmerkelijk kortere peri
ode zodat de Zandvoorters
die het concert gemist heb
ben, dan wel ervan kunnen
gaan genieten.

Historische open dag
Het Genootschap Oud Zandvoort organiseert zaterdag 15

oktober voor de vijfde keer een historische open dag. Op de

gezellige, jaarlijks terugkerende inloopmiddag zijn diverse
verenigingen aanwezig die de geschiedenis van Zandvoort
hoog in hun vaandel hebben staan.

Komende zaterdag historische open dag in de Krocht

Tijdens de open dag kan
men zich laten voorlichten
over de activiteiten van de
aanwezige verenigingen. U
kunt vragen stellen over oud
Zandvoort, fotomateriaal
in laten scannen en er zijn
leuke Zandvoortse items te

koop voor de komende feest
dagen.
De Bomschuiten Bouwclub
toont haar mooie schaal
modellen, de Bunkergroep
Zandvoort geeft informatie
over de Tweede Wereldoorlog

en heeft altijd interessant
materiaal bij zich. De over
koepelende organisatie
Behoud Zandvoorts Cultureel
Erfgoed (BZCE) is aanwezig
om vragen te beantwoorden,
folklorevereniging De Wurf,
in Zandvoortse klederdracht,
kan alles vertellen over de
gebruiken van Zandvoort
en het Genootschap Oud
Zandvoort heeft een kraam
met leuke artikelen, boeken
en natuurlijk De Klink. Bij de
Nederlandse Genealogische
Vereniging is het altijd druk
en het Juttersmu-ZEE-um
heeft altijd de laatste nieuw
tjes over strandvondsten.
De open dag wordt gehou
den in theater De Krocht,
waar de bar open is voor
een hapje en een drankje.
Iedereen is welkom van
10.00 tot 15.30 uur. De toe
gang is gratis.

Grote Krocht bonnenactie
Zo goed als alle ondernemers op de Grote Krocht hebben
zich achter het plan van Eugenie van Soest, van dierenwinkel Dobey, en Marco de Goede, van Shanna’s Shoe Repair,
geschaard. Zij hebben een actie op touw gezet waar u als
klant mooie prijzen mee kunt winnen.
Noteer na iedere aankoop
uw naam en telefoonnum
mer achterop de kassabon en
deponeer die in de speciale
doos op de toonbank. Dan
doet u automatisch mee
aan een drietal trekkingen
waarbij mooie prijzen zijn
te winnen. Zaterdag 15 en

zaterdag 22 oktober zijn de
‘tussentrekkingen’ en zater
dag 29 oktober is de grote en
spectaculaire finale waarbij
een mooie Samsung Galaxy
Tab op de winnaar ligt te
wachten. De andere prijzen
zijn vooral tegoedbonnen
die de winkeliers ter be

schikking stellen. “We heb
ben dit opgezet om meer
winkelend publiek naar de
Grote Krocht te krijgen. We
verwachten namelijk veel on
gerief voor onze klanten door
de bouw van het LDC. En als
het aanslaat zijn er wellicht
in de toekomst nog meer van
dit soort acties op de Grote
Krocht te verwachten. De slo
gan ‘U vindt wat u zocht op
de Grote Krocht’ is dus nog
steeds van toepassing!”, zegt
initiatiefneemster Van Soest.

Motorkledingzaak in Zandvoort
Sinds afgelopen zaterdag is Motorkledingoutlet Zand-

voort gestart met een enorme collectie motorkleding.
Deze nieuwe outlet winkel is gevestigd in het voormalige
pand van Videoland aan de Louis Davidsstraat 13a.
Motorkledingoutlet Zand
voort biedt veel keus in goe
de kwaliteit motorkleding.
Alle kleding heeft de vereiste
goedgekeurde veiligheids
certificaten voor veiligheid
en comfort. Er worden onder
andere jassen en broeken in
leer en textiel, helmen, laar

zen, handschoenen en aller
lei aanverwante artikelen als
sloten, smeermiddelen en
zelfs een collectie regenkle
ding verkocht.
Heel veel van deze collectie
is ook zeer geschikt voor
scooter- en brommerrijders

in zowel dames-, heren- als
kindermaten, met garan
tie en service voor de beste
prijs. In de winkel kunt u zich
deskundig laten adviseren
en alles kan naar hartenlust
worden gepast. De outlet
is geopend van woensdag
tot en met zondag. Kijk op
de website www.motorkle
dingoutletyerseke.nl voor de
openingstijden. Tevens is het
hele assortiment te bekijken
op de website en te bestellen
via de webshop.
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om de auto
winterklaar te maken. Winterbanden zorgen
bij een temperatuur onder de 7 graden voor
een betere prestatie.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

ZANDKORRELS

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.
.........................................................
4 boeken Toon Hermans
in nwst.: € 2,50 p.st.
– 6 boeken zijdebloemen
maken+matr. € 6,50
– 2 boeken
Kaligrafie+matr. € 8,50
– 1 heren jas (Trendcoat),
in nwst., mt.52: € 10,00
– 4 haak-, 4 borduur
patronenboeken: € 2,- p.st.
– boek Treinen: € 1,50
– boek Bolgewassen
(met 800 foto’s): € 5,-.
Tel. 5713509

Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid. 14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Koeriers gezocht
Goedkoopdrank.nl
Leeftijd v.a. 20 jaar
Info 023-5738777

 023-5719013

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nieuwe cursus
KUNSTGESCHIEDENIS
Expressionisme in de schilderkunst van de 20ste eeuw
9, 16 en 23 november
in Zandvoort
drs Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door
zorgverzekering)
.........................................................
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
.........................................................

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

Valk Glasstudio
voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

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

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

"Uw auto verkopen!!"
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
Ook voor reparatie
en onderhoud
.........................................................
Garages te huur:
Karel Doormanstraat
onder het gebouw
€ 145,- per maand.
Aan de Van Galenstraat
€ 120,- per maand.
Info:
06-53256274
.........................................................
Henny's Pedicure Salon
voor al uw voetproblemen
diabetische en
reumatische voet
Wordt vergoed door de verz.
Komt ook bij u thuis.
Tel: 06-50203097 /
06-31931940
.........................................................
Garages te huur
op diverse locaties
in Zandvoort.
06-28640654

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails
in Haarlem.
Schrijf je in via
www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360.
o.a.:rolstoelen, nudrive
(past op iedere rolstoel),
beenzak, schapenvacht,
regencape, rolstoeltas,
afdekhoes scootmobiel
.........................................................
Planner gezocht
Met ervaring en rijbewijs.
Zie www.goedkoopdrank.nl
Interesse? Stuur je CV
Tot ziens op
www.goedkoopdrank.nl
.........................................................
Thee weetje
Wist u dat witte thee goed
is voor je lichaam en huid?
In thee zitten extracten
die de huid beschermen
en jong houden.
De trektijd is 5 – 7 minuten.
Tea-Licious
(Bron: Excite)
.........................................................
Brocante aan de kust
Voor uw woonaccessoires,
kalk- en krijtverf, meubels
nieuw en gerestyled,
leuke cadeau’s en Jeanne
d’Arc. Haltestraat 61a.
Di. t/m za. open.
Tel. 5713099
.........................................................
Massage Zandvoort
Praktijk voor
massagetherapie
Even tijd voor uzelf
houdt u fit en gezond. Info:
www.massagezandvoort.nl
Kosterstraat 13-A
(Plony's Haarwinkel)
.........................................................
Te huur per 1 nov.:
luxe appartement
in centrum.
Boven discotheek Chin Chin.
G/W/L/TV en Internet.
Alles incl.: € 800 p.m.,
1 mnd borg.
Info:
06-53344660
.........................................................
Gezocht: Woomruimte
voor 1 persoon
tot 1 maart 2012
max. € 500,- per maand
Bel: 06 53 690 671
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Sporen uit het verleden
Protestantse kerk

door Nel Kerkman

Hoed af voor Chapeau
Het publiek heeft vrijdagavond in de sfeervol ingerichte

Deze week het laatste raam uit de serie van 6 glas-in-loodramen van de bovenetage

zaal van theater De Krocht volop genoten van de voorstel-

van de Protestantse kerk afgebeeld.

bij binnenkomst kwam men in de juiste stemming door

van voormalig restaurant Rinkel. Op dit gebrandschilderde raam staat het kerkgebouw

ling 'Ouwe Soepkip' van het Chapeau chansontheater. Al

het prima pianospel van Gert-Jan van Amsterdam, die 15

Het geschilderde tafereel, gemaakt
door glazenier en kunstenaar Dirk van
der Mije, toont de kerk gezien vanaf de
Poststraat. Rondom de kerk was wei
land waar een van de vele paarden die
toen aanwezig waren, op het grasveld
staat te grazen.

jaar als de pianist optrad in het befaamde Hotel des Indes

in Den Haag, en de intense klanken van de viool van Louis
Schuurman, die als speciale gast optrad.

Protestantse kerk

Het kerkgebouw werd rond 1848 gesloopt, alleen de toren bleef staan. In 1849 werd de
kerk op dezelfde plaats, kleiner en eenvoudiger, herbouwd. Dominee Swalue legde de
eerste steen op 29 april 1848 waarna de kerk op 1 juli 1849 in gebruik werd genomen.
In 1890 was door de groei van de gemeente het kerkgebouw te klein en breidde men
de kerk uit met twee zijvleugels, waardoor de huidige vorm tot stand kwam. Tijdens
de tweede wereldoorlog werd ook aan het kerkgebouw zware schade aangebracht.
Niet zozeer door directe oorlogshandelingen, maar indirect door het (laten) ontplof
fen van zeemijnen. Als gevolg van de oorlog moesten er in de periode 1945/1946 grote
reparaties uitgevoerd worden, zowel aan het kerkgebouw als aan het orgel. Een grote
inwendige restauratie vond plaats in 1962 – 1965. De meest recente restauratie aan het
kerkgebouw werd in 1997 afgerond.
Bron: www.kerkzandvoort.nl

Unieke expositie in Coenraad Art Gallery
Het is altijd verbazingwekkend hoe de zusters Joke en
José Coenraad nieuwe kunstenaars vinden voor hun Art

Gallery. Dit keer kwamen ze door een toeval in contact
met kunstenares Carla de Rooij en ze nodigden haar uit

om haar kunstwerken te komen exposeren in Zandvoort.
In combinatie met de bijzondere keramieken beelden van
Winnie Meijer-Rob is de expositie weer geslaagd.

Flora en fauna bij Coenraad Art Gallery

tekst en foto Nel Kerkman

Kunstenares Carla de Rooij
(1944) is sinds 1999 actief
als beeldend kunstenaar. Zij
kreeg voor haar schilderij
‘Journey to Freedom’ in de
Hermitage in Amsterdam
‘Het vierkante ei’ uitgereikt.

Deze prijs wordt gegeven
door de Volkskrant, NTR, Cul
tura en Kunstfactor aan het
grootste talent onder ama
teurkunstenaars uit alle re
gio’s van het land. Het win
nende schilderij van De Rooij
is nu te zien in de Coenraad
Art Gallery.

Flora en Fauna

De titel van de expositie zegt
het al. Zowel de beelden van
Winnie Meijer-Rob als de schil
derijen van Carla de Rooij heb
ben veel dingen gemeen: de
natuur en de strakke belijning.
Met een paar lijnen toont De
Rooij haar sterke kant en cre
ëert in deze lijnen weer sub
tiel andere figuren die slaan
op het gekozen dier. Ook de
titel van de kunstwerken laat
de bezoeker glimlachen. De
buitengewone beelden van
Meijer-Rob heeft de vogel als
hoofdpersoon waarmee ook
zij de bezoeker verrast met de
wijze waarmee ze haar objec
ten benaderd. Beide kunste
naars kiezen met hun werken
voor de actualiteit en zijn de
moeite waard om nogmaals
hun kunst te bezichtigen.
De expositie Flora en Fauna
is te zien tot en met 30 no
vember 2011 op vrijdag, za
terdag en zondag van 14.00
uur tot 18.00 uur. Coenraad
Art Gallery, Noorderstraat 1,
Zandvoort.

Het trio van Chapeau

Het verhaal ging over Lola
(Claudia d'Evelina), die als
jonge vrouw naar Parijs ver
trok voor de kunst, waar zij
de veel jongere schrijver JeanLouis (Sebastian Verstegen)
ontmoet. Hij geniet van haar
'joie de vivre' en zij van zijn
intelligentie en jeugdigheid.
Claudia d'Evelina heeft een
passie voor de dans en heeft
een opleiding tot docent dans
aan de Hogeschool voor de
Kunsten te Amsterdam ge

volgd. Sinds zes jaar geeft
zij dansimprovisatie op
de Theaterschool Selma
Susanna. De combinatie van
haar mooie stem, de perfecte
uitspraak van het Frans, kle
ding en sensuele manier van
bewegen gaf haar een zeer
verleidelijke uitstraling. Dat
dit zelfs tot een echtelijke
twist leidde, waardoor een
paar in de pauze vertrok, hij
tegenstribbelend(!), moet
als een groot compliment

voor Claudia's performance
worden beschouwd. Zij zong
diverse bekende nummers
van Edith Piaf, zoals 'La Vie
en Rose', het aandoenlijke
'Milord' en 'Padam Padam'.
Haar tegenspeler Sebastian
Verstegen is acteur en zan
ger. Hij studeerde in 2009 af
bij de kleinkunstopleiding
van Stem, Theater en Muziek
in Amsterdam en heeft een
eigen band 'Raouw'. Zowel
zijn uiterlijk als zijn stemkleur
deed regelmatig aan die van
Ramses Shaffy denken. Zo
zong hij onder andere 'Als het
stormt', 'Er was een jongetje'
en 'Ik drink' van deze onver
getelijke zanger. Maar ook bij
het prachtige 'De nuttelozen
van de nacht' van Jacques Brel
kreeg het publiek kippenvel.
Ook letterlijk werd het publiek
verrast met een heerlijk stukje
kippenpoot, gesponsord door
Slagerij Horneman!
Na het slotlied 'Ne me quitte
pas', eveneens van Jacques
Brel, kreeg het dankbare pu
bliek nog het mooie 'Pastorale'
van Ramses en Liesbeth List
als toegift te horen. Met een
warm gevoel gingen de be
zoekers de koude nacht in.

Utrechts Byzantijn Koor bij Classic Concerts
In het kader van de Kerkpleinconcerten van Classic Concerts treed komende zondag het Utrechts Byzantijn Koor
op in de Protestantse kerk. Onder leiding van de beroemde

dirigent Grigori Sarolea zal een concert worden verzorgd
met liturgische gezangen van de Slavisch-Byzantijnse ritus
en Oekraïense wereldlijke liederen.
Kort na de Tweede Wereld
oorlog werd een groep Oe
kraï ense seminaristen in
Nederland tot priester op
geleid. Tijdens de eredien
sten in het in Culemborg
gevestigde seminarie, wer
den de gezangen geleid
door dr. M. Antonowycz. Zijn
seminaristenkoor genoot
ook buiten de kloostermu
ren bekendheid, maar viel
na het afstuderen van de
priesters uiteen. Omdat de
aanvragen voor liturgieën
en concerten bleven, richt

te de geboren en getogen
Oekraïner Antonowycz in
1951 een nieuw koor op. Tot
zijn afscheid in 1991 bouw
de hij aan het koor, dat met
Nederlandse mannen mu
zikale uitdrukking kon ge
ven aan de Oekraïense ziel.
Antonowycz ontving hier
voor de zilveren medaille
van de stad Utrecht en werd
eredirigent van het Utrechts
Byzantijns Koor. In 1992 werd
hij opgevolgd door Grigori
Sarolea, die nu nog de lei
ding heeft.

De Oekraïense muziekcul
tuur kent vele kleuren. U kent
misschien de rijke SlavischByzantijnse kerkmuziek of de
kozakken- en minneliederen.
Dit is maar een deel van de
schat aan klassieke en reli
gieuze liederen, epische bal
lades, op toon gezette poë
zie en dans- en kerstliederen
die hun oorsprong vinden in
de Oekraïne. Het Utrechts
Byzantijns Koor stelt zich
ten doel de rijke Oekraïense
zangcultuur te verspreiden.
Tijdens de concerten kunt
u het enthousiasme en de
liefde voor deze muziek ho
ren en voelen.
Het concert begint om 15.00
uur, de deuren in de Protes
tantse kerk gaan om 14.30
uur open. De entree be
draagt € 5.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand oktober voor Pashouders:

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Cordon Bleu
3 stuks € 6,00

Oktober Boerenkaas maand
Boeren Jumbokaas Groots in
smaak prachtig smedig en zeer
zuiver. Nu 500 gram slechts € 6,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

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

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

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie stormparaplu’s
binnen hebben?

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 2,50) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Medina Woninginrichters
Aanbieding: Quickstep laminaat: 10% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Aanbieding voor
de maand oktober:

Nu: een complete
LEESBRIL op uw eigen
sterkte voor 75 euro!!!!

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
n Zandkorrel plaatsen.
ee
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Reken zelf uw voordeel
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u
ortPas kunt
Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
r
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volgen
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
LOODS TE HUUR

Actie vanaf

Kamerlingh Onnesstraat 11/09

donderdag 13 oktober
t/m zondag 16 oktober:

Deze loods/ opslagruimte is gelegen op het
bedrijventerrein in Zandvoort Noord
•
•
•
•
•
•

Vloeroppervlakte begane grond ca. 208 m2
9,80 breed x 21,10 lang (inwendig)
Eenvoudige entresol
Schuifroldeur hoogte ca. 2.96 mtr
Toilet
Nabij strand en centrum

Hét APK keurstation

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

14



Kopje koffie met een appelpunt € 2,95

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
ter waarde van € 29,-

Fijn Volkoren € 1,75
Stap ook eens binnen voor een
heerlijk kopje koffie met een belegd broodje

Huurprijs: € 1.250,- p/mnd
Voor info bel: 06 53 690 671

APK KEURING



www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl
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Dorpsgenoten

door Nel Kerkman

Er komt mooi weer aan, maar tot en met gisteren (woens-

Eli Paap
Ook nu weer een leuke combinatie van een dorpsgenoot met

een passie voor het maken van miniatuur bomschuiten, vis-

karren en andere Zandvoortse voorwerpen. Zijn naam is Eli

Paap en hij woont al 25 jaar in een beschermd monument:

het Gashuishofje. In 2007 is het hofje, gebouwd in 1946-1947,
aangewezen als Rijksmonument.

Uiteraard heb je een bijnaam in Zandvoort als je achternaam
Paap is, daar ontkom je echt niet aan. Want sla het telefoon
boek maar open en dan tel je heel veel Paap(en). Volgens Eli
slaat de bijnaam Stompie op het volgende: “Mijn opa’s vader
ging in Bloemendaal bomen rooien en kwam in het
dorp terug met een boomstronk op zijn rug.
Aan dat stronkie heeft hij zijn bijnaam te
danken. En om het nog duidelijker te
vertellen van wie je er een was, kwam
‘Jan van Eel’ ervoor.”
Maar niet alleen de bijnaam
geeft aan dat Eli een echte
Zandvoorter is, voor zijn huis
aan het Gasthuishofje staat in de
tuin een kleine uitvoering van de
oude watertoren die in de oorlog
is gesloopt. “Ik heb daar een half
jaar aan gewerkt. Straks gaat de to
ren terug naar de werkplaats van de
Bomschuiten Bouwclub om bijgewerkt
te worden want ik ben er nog niet helemaal
tevreden over. Er zit een led verlichting in en
op de bovenste verdieping zijn miniatuur stoeltjes en
tafels geplaatst.”

dag) zaten we nog in vochtige en bewolkte maritiem sub-

en hij heeft onlangs samen met Dirk Bakkenhoven een middag
verzorgd over de bomschuiten in het Juttersmu-ZEE-um. Ook
is hij aanwezig op de historische dag, komende zaterdag, om
het een en ander over zijn ‘cluppie’ te vertellen.
De liefde om met zijn handen iets te maken is in zijn huis
zichtbaar. Bijna al zijn meubels heeft hij zelf gemaakt plus
de tuinmeubels van steigerhout. “Het is hier heerlijk wonen
met een mooie tuin die we zelf bijhouden. De waterpomp is
door mijn toedoen van buiten het hofje naar de binnenplaats
verplaatst. Hier is meer toezicht. Jammer genoeg is de bezet
ting van de huisjes qua leeftijdscriteria veranderd. Momenteel
wonen er 5 antikrakers die het niet zo nauw nemen
met de regels. Het betekent dat de saamhorig
heid, die er altijd was, aan het verdwijnen
is. Maar nogmaals, ik woon hier prima!”

Door een ongeluk is Eli’s been ver
brijzeld en na vele operaties is hij
beperkt om dingen te doen die hij
vroeger wel kon. Zoals voetbal
len. Al 55 jaar is hij lid en erelid
van Zandvoortmeeuwen, dat op
gegaan is in SV Zandvoort. In de
jaren vlak na zijn ongeluk heeft hij
nog voor de jeugd gefloten maar
dat ging later niet meer. Verder is
hij ook lid van de Zeevis Vereniging
Zandvoort. Hij kijkt al uit naar de cur
sus visfileren van Arie Vooijs in Katwijk.
“Natuurlijk kan ik vis fileren maar juist de fijne
Eli Paap
kneepjes en daarna de verse vis voor thuis, daar doe
ik het voor”, vertelt hij lachend.

In zijn kleine maar gezellige kamer staan op de vensterbank
diverse bomschuiten, een haringkar en zijn laatste aanwinst:
een schelpenkar. Tot in het kleinste detail is alles nagebouwd,
zelfs een klein koperen emmertje, gemaakt uit een koperen
buis, is aanwezig. “Voor een grote bomschuit draai ik mijn hand
niet meer om. Mijn vriendin maakt de zeilen, dat kan ze heel
goed. Ik weet echt niet meer hoeveel schuiten ik heb gemaakt.
Voor de afwisseling wijk ik graag af naar een ander voorwerp”,
legt hij uit. De Bomschuiten Bouwclub ligt hem na aan het hart

Richting en in ‘t weekend
fraai weer

Tijdens ons gesprek komen we erachter dat we op dezelfde
(Wilhelmina)school hebben gezeten en kennelijk ook nog eens
in dezelfde klas. Met veel plezier maken we visueel een wande
ling door de school en halen allerlei herinneringen op. Wat is
de wereld toch klein. Ik ga mijn oude klassenfoto eens opzoe
ken want nu wil ik wel eens weten hoe Eli er vroeger uitzag!
Tot besluit maak ik een foto van hem als trotse bezitter van
de watertoren. Het was een genoeglijk onderonsje met mijn
dorpsgenoot Eli, van Jan van Eel van Stompie.

tropische luchtaanvoer. Dat is de officiële weerkundige
benaming voor deze zachte en vochtige luchtsoort die ons
veel wolken gaf met af en toe nog wat lichte regen. Het

zijn deze luchtstromen die in de reguliere Hollandse winters het klassieke zachte en regenachtige weer geven.
Vanaf nu knapt het weer
zienderogen op en dat komt
door het opkomen van een
stevig hogedrukgebied
vanuit het zuidwesten. De
huisbarometer gaat flink
omhoog, althans de wij
zer of de kwikkolom in het
apparaat, en komt na vrij
dag uit op ongeveer 1032
millibar in de Zandvoortse
huiskamer. Het is leuk om
de stijging die nu inzet te
volgen. Na zaterdag daalt
de druk alweer geleidelijk.

over ‘De kunst van het ouder worden’. Juist als mensen ouder worden, maken ze veel mee en is

een wenselijke oplossing kun
nen bieden.

Met de film ‘De kunst van het
ouder worden: stilstaan en
doorgaan na ingrijpende ver
anderingen’ komen een aantal
mensen in beeld die veel heb
ben meegemaakt. Zij vertellen
over hun leven en hoe zij zich

De voorlichtingsmiddag is
maandag 24 oktober van
14.00 tot 16.00 uur. De deel
name is geheel gratis. Graag
aanmelden voor 16 oktober
via tel. 5740330. Hier kunt u
ook de Belbus voor het vervoer
bestellen.

het niet altijd gemakkelijk om positief te blijven.

staande weten te houden na
ingrijpende veranderingen.
Vragen over dit onderwerp
staan centraal op de voor
lichtingsmiddag zoals “Hoe
kan ik positief in het leven
blijven staan?” en “Hoe kan

ik omgaan met verlieserva
ringen?” Met elkaar hierover
praten en zoeken naar moge
lijkheden om jezelf psychisch
weerbaar te maken is ook de
doelstelling. Wellicht dat een
aantal aangeboden cursussen

Overdag klimt het kwik niet
meer naar de verwenwaar
den van begin oktober, maar
houdt het op bij een graad
of 15 maximaal. Veel wind is
er niet de komende dagen
met zo’n hogedrukgebied
nagenoeg in de buurt. De
wind waait uit noordoost
en ruimt geleidelijk naar
zuidoost.

Vanaf zondag is het weer
de beurt aan opdringerige
oceaandepressies en neemt
dientengevolge de regen
kans toe. Waarschijnlijk
blijft het dan een dag of tien
tamelijk wisselvallig, maar
toch blijven hogedrukge
bieden relatief dicht in de
buurt bivakkeren. Oktober
wordt in ieder geval geen
Tijdens de heldere kleine ‘gouden oktober’ doordat
uurtjes kan het kwik name het fraaie weekendweer
lijk flink dalen in de steeds geen weken aanhoudt.
langer wordende nachten.
In de meer open gebieden is Benieuwd naar de winter?
zelfs nachtvorst mogelijk en Maandag 17 oktober de uit
vroege weggebruikers kun gebreide winterprognose
nen makkelijk ijs op de au via 0900-1234554.
toruiten constateren. Zelfs
in de weerhut op 1,5 meter weerman Marc Putto
Dit stevige hoog blijft tot en
met zondag weersbepalend
en bezorgt ons een reeksje
met droge en overwegend
zonnige dagen. Een groot
deel van het weekend (wel
licht tot en met zondag
avond) belooft dus goed uit
te gaan pakken. Wel worden
de nachten ronduit koud.

De kunst van het ouder worden……
Op maandag 24 oktober organiseert het steunpunt OOK Zandvoort een voorlichtingsmiddag

hoogte kan de temperatuur
even tot beneden nul gera
ken in de binnenduinen.

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

13

14

15

16

Min

6

2

2

4-5

Zon

85%

90%

90%

75%

Neerslag

5%

0%

0%

15%

nno. 3-4

ozo. 3-4

zzo. 3-4

zzw. 4

Weer
Temperatuur

Wind

15

Workshop voor mantelzorgers
Draagt u de zorg voor een partner of kind met een chronische ziekte of beperking? En
wilt u er even tussenuit? Tandem en MEE Noordwest-Holland organiseren een workshop
in de gemeente Zandvoort voor mantelzorgers. Tijdens deze workshop krijgt u meer in-

formatie en wordt besproken wat het nu betekent om mantelzorger te zijn. Wat kunt u
precies doen om uw taak te verlichten of makkelijker te maken?
De workshop vindt plaats
op woensdag 26 oktober
van 14.00 tot 16.30 uur bij
Steunpunt OOK Zandvoort,
Flemingstraat 55. Binnen de
workshop staat de asserti
viteit van de mantelzorgers
voorop. In een aantal rollen

spellen zal het assertief zijn
nagebootst worden. Tevens
wordt er informatie gegeven
over de organisaties Tandem
en MEE Noordwest-Holland
en de mogelijkheden voor
mantelzorgers om eventuele
ondersteuning of trainingen

te krijgen.
Kijk voor meer informa
tie over deze workshop op
www.meenwh.nl of bel
088-6522522. Aanmelden
kunt u zich bij Thea Jansen
via: tjansen@meenwh.nl of
088-6522522.

Voorbereidingen Nationale
50+dag in volle gang
Na het enorme succes van vorig jaar organiseert de VVV
Zandvoort in samenwerking met vele Zandvoortse on-

dernemers ook dit jaar de Nationale 50+dag. Tijdens die

dag kan de levenslustige 50-plusser allerlei verrassende,
en veelal gratis, activiteiten ondernemen en genieten van
leuke kortingen en andere acties in Zandvoort.

‘Neem je niets voor
en doe van alles’-week

Tijdens de 50+ dag zal ook weer een treintje rijden door Zandvoort

Bekendmaking
Conceptbegroting 2012 hoogheemraadschap van Rijnland
Van 18 t/m 31 oktober 2011 kunt u de conceptbegroting voor 2012 inzien. In deze begroting staat wat
het hoogheemraadschap van Rijnland in 2012 gaat doen en wat het kost.
Wat wil Rijnland in 2012 bereiken?
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft te maken met een grote druk op de begroting van 2012.
Zo spelen de economische crisis, de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet en de noodzakelijke forse
investeringen een belangrijke rol. Hierdoor heeft Rijnland een verantwoorde balans gezocht tussen de doelen
gericht op een klimaatbestendig watersysteem en de wens om de lasten niet veel te laten stijgen.
Wat gaat het kosten?
Om de bewoners en bedrijven ook in 2012 doelmatig van droge voeten en schoon water te voorzien is
voor komend jaar 186,5 miljoen euro nodig.
Ten slotte
Tijdens kantooruren ligt de conceptbegroting voor 2012 ter inzage bij de bibliotheek van het
hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. De begroting staat ook op
www.rijnland.net/begroting. Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn eventuele
bedenkingen indienen bij de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland,
Postbus 156, 2300 AD Leiden.
Op 16 november 2011 stelt de Verenigde Vergadering de begroting 2012 en de daaruit voortvloeiende
tarieven definitief vast. U kunt tijdens deze vergadering inspreken. Ingediende bedenkingen worden
meegenomen bij de besluitvorming.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Leiden, 11 oktober 2011

Droge voeten, schoon water
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nog nieuwe activiteiten aan
gemeld en gerealiseerd. Op
www.nationale50plusdag.
nl is een actueel overzicht
van alle activiteiten die op
de Nationale 50+dag geor
ganiseerd worden te vinden.

De dag begint op 5 november
met een bezoek aan de VVV
Zandvoort waar iedereen
gratis een ‘Zin in Zandvoort’tas kan ophalen met daarin
diverse kortingsvouchers.
Veel van die vouchers zijn
ook na 5 november nog gel
dig en te besteden bij diverse
winkels, restaurants en cafés
in Zandvoort.

Activiteiten

Het aanbod aan activitei
ten en workshops is zeer
uitgebreid. Een kleine greep
uit de mogelijkheden: een
bierproeverij, een Segway
try-out, een natuurwande
ling met gids, een pilates
workshop, authentiek friet
maken, een make-up work
shop. Dagelijks worden er

Dit jaar pakt de VVV
Zandvoort nog groter uit
door aansluitend op de
Nationale 50+dag een uit
gebreide activiteitenweek
te organiseren. De Nationale
50+dag is hiermee de kickoff van de ‘Neem je niets
voor en doe van alles’-week.
Deze week bestaat uit ver
schillende thema’s, zoals de
Zinderende Zondag (thema
liefde, passie en emotie) en
de WOW woensdag (altijd al
willen doen, maar nooit van
gekomen).
Een actueel overzicht van het
programma voor zowel de
dag als de week, is te vinden
op www.nationale50plus
dag.nl.

Gratis dansen aan het strand
voor 65-plussers
Het nuttige met het aangename combineren, is het doel
van de heerlijke dansmiddag onder de inspirerende naam

‘Mag ik deze dans van u?’. Vrijdagmiddag 28 oktober
wordt deze dansmiddag voor alle Zandvoortse 65-plussers
gehouden in strandpaviljoen De Haven van Zandvoort.
Dansen is voor alle leeftijden,
daarnaast is dansen ook nog
eens leuk en gezond. Tevens
is het een heel goed middel
om uw evenwicht te verbe
teren om onverhoopt vallen
tegen te gaan; zo slaat u dus
twee vliegen in één klap.
Deze middag, georganiseerd
door Pluspunt en ANBO
Zandvoort staat vooral in het
teken van goed en bewust
bewegen. Naast een live
dansorkest dat moeiteloos
en professioneel quickstep,
foxtrot, wals en vele varia
ties daarop speelt, worden

er ook interessante demon
straties gegeven over val
preventie en goed bewegen.
Voor 65-plussers een ‘must’
om mee te maken aange
zien zij juist merken dat de
voorheen altijd soepele bot
ten langzaam, en bijna on
merkbaar, strammer worden.
Voorkomen is nog altijd be
ter dan genezen.
De inmiddels bekende
Zandvoortse Dansschool
Rob Dolderman zal daarna
een opvallende dansde
monstratie verzorgen en u
verbazen met fantastische

danspassen. Wilt u deze keer,
om welke reden dan ook, zelf
niet dansen, aarzel dan niet
om toch te komen om te
genieten van de muziek, de
demonstraties, de entourage
en de vele gezellige en aan
sprekende activiteiten.
De toegang is gratis voor
alle Zandvoortse 65-plus
sers. Consumpties zijn voor
eigen rekening, voor een
hapje wordt gezorgd. De
middag duurt van 14.30 tot
16.30 uur. Aanmelden kan bij
de ANBO, tel. 5730866. Het
aantal plaatsen is beperkt,
dus wacht niet te lang met
aanmelden. Kunt u wat
slechter lopen; er wordt ge
zorgd voor begeleiding bij de
entree naar het strand. Dus:
kom gezellig, u krijgt er geen
spijt van!
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door Edwin Gitsels

Herman Heijermans: een schaap in wolfskleren
Hans Goedkoop schreef de ultieme biografie

Hans Goedkoop kennen we allemaal als presentator van

al heel lang geen bestuursvergadering meer bijeen geroepen,
Andere Tijden, het populaire geschiedenisprogramma op waardoor hij als directeur nalatig was en dus persoonlijk aan
sprakelijk. Die man heeft internationaal succes gehad, maar
Nederland 2. Minder bekend is dat hij in 1995 dé ultieme
het was geen zakenman. Zijn leven is een patroon van plan
biografie over schrijver Herman Heijermans publiceerde. In nen, mislukkingen, grotere plannen, grotere mislukkingen, nog
het kader van de Walk of Fame-serie zocht ik de grootste grotere plannen, nog grotere mislukkingen. Dan biedt een
Heijermans-kenner van Nederland op in zijn Amsterdamse jeugdvriend hem een droomvilla aan de Kostverlorenstraat in
Zandvoort aan. Heijermans mag daar gratis wonen. Tien jaar
bovenwoning.
geleden stond het er nog. Ik ben er binnen geweest. De eige
naar is later failliet gegaan en toen is het opgekocht door ie
mand die in Zandvoort geboren en ge
Hans Goedkoop:“Ik studeerde geschiede
togen was, daarna ergens anders had
nis, was op zoek naar een onderwerp voor
gewoond, veel geld had verdiend, en
mijn eindscriptie, en ontdekte dat er in
terug wilde naar Zandvoort. Hij heeft
het Letterkundig Museum in Den Haag
dat kavel gekocht, het huis eraf gerost
een Herman Heijermans-archief lag van
en er iets vreselijks voor in de plaats
ruim 30 meter!” De scriptie belandde bij
gezet. Het huis was al in de procedure
uitgeverij De Arbeiderspers, en die wilden
om een monument te worden. Er zijn
een heel boek.
nog Zandvoorters geweest die hebben
geprobeerd om de sloop tegen te hou
Vier jaar lang kroop Hans Goedkoop in het
den, ik ben daar nog over geïnterviewd
leven van Herman Heijermans. Wat was
door de Telegraaf. Die journalist vroeg:
hij voor een man? “Herman Heijermans
wat vindt u ervan dat iemand dat huis
was een maatje groter dan de meesten
sloopt? En toen zei ik: ik vind dat zo
van ons. Mijn bewondering voor zijn werk
iemand ook gesloopt mag worden.
is heel groot, mijn bewondering voor zijn
Of dat de krant uiteindelijk gehaald
persoon is gemengd met enorme erger
Historicus Hans Goedkoop, presentator
heeft, weet ik niet eens. Misschien ga
nis, soms zelfs afschuw. Er zat een lieve,
van Andere Tijden en biograaf van Herman
ik te ver, maar ik meen dat echt. Ik ben
kwetsbare jongen in die man, verpakt in
Heijermans | Foto: NTR
historicus: ik vind dat van zo’n gebrek
een ongelofelijke vlerk. Hij wist alles altijd
beter. Het was vaak gewoon een naar, arrogant opneukertje. aan respect voor alles van waarde getuigen! Onvergefelijk!”
En dat heeft hij geweten. Voordat hij ging schrijven is hij in
de Joodse lompenhandel gegaan. Hij ging die lompenhandel Vreselijk ziekbed
wel eens even veel beter aanpakken. Een burgerjongen die in “In die laatste twee jaar van Heijermans’ leven is veel gebeurd.
een proletarische Joodse branche terecht komt. Alles ging op Hij heeft zich kapot geschreven om te proberen de ramp te
de lat en met onthouden. Misschien dat veel van zijn collega’s keren. Hij is te laat naar de dokter gegaan met een knobbeltje
niet eens konden schrijven. En hij had boekhouden gehad op onder zijn tong door de steel van zijn pijp. Hij heeft een vre
school, en leerde ook over koersverschillen. Dus hij is gaan selijk ziekbed gehad van ruim een half jaar. In die periode zijn
inkopen op het moment dat hij dacht dat het goedkoop was, mensen die oorlogen met Heijermans hebben uitgevochten,
met het idee: als de prijzen stijgen, ga ik het allemaal verkopen. naar hem toe gegaan en tot inkeer gekomen. Ze zeiden: die
Maar zijn collega’s hebben een kongsi gevormd om hem op man gaat dood en wat hij mij ook heeft aangedaan, ik vind
veilingen te laten overbieden, dus hij kocht de lompen veel toch dat ik iets moet doen. Ze gingen geld voor hem inzamelen.
te duur, en dan ook nog heel veel tegelijk. In een jaar tijd had Omdat Heijermans
hij een schuld van zo’n 30.000 gulden opgebouwd, dat is nu niet kon praten van
vele tonnen in euro’s. Er zijn mensen die dan zouden denken: wege de operatie
misschien heb ik dit verkeerd aangepakt. Misschien moet ik communiceerde hij
een toontje lager zingen. Maar zo zat Heijermans niet in elkaar. via briefjes. Alles wat
Hij dacht: dit is een slechte wereld, die wereld moet een lesje hij daar gezegd heeft,
is bewaard gebleven.
geleerd worden. Het lag nooit aan hem.”
Stapels briefjes die ik
allemaal in m’n han
Zandvoortse droomvilla
“De laatste periode van zijn leven woonde hij in Zandvoort. den heb gehad. Wat je
Het is 1922, hij is vier jaar getrouwd, tweede huwelijk, met dan leest is dat na een
twee kleine kinderen. Op dat moment had hij tien jaar lang bunkerachtig vechtle
theatergezelschap De Toneelvereniging geleid, waar hij ook ven zijn mooie kant
nog stukken voor schreef, naast zijn werk voor de krant. Maar weer boven komt drij
financieel gaat het helemaal mis. Het was een NV, maar hij had ven. Indrukwekkend…”

Walk of Fame
aflevering 11

Herman Heijermans,

de grootste Nederlandse toneelschrijver ooit
‘De vis wordt duur
betaald’

is

mis-

schien wel de be-

roemdste zin uit de
Nederlandse literatuur, vergelijkbaar
met ‘To be or not

to be’ van Shake-

speare. Hij is afkomstig uit de klassieker ‘Op hoop van
zegen’ van Herman Heijermans (1864 – 1924), een van de
meest op handen gedragen schrijvers uit de Nederlandse

geschiedenis, wiens roem en populariteit daarna alleen
nog is geëvenaard door Godfried Bomans.

Heijermans was de vierde uit een Rotterdams gezin van
tien kinderen, zoon van journalist Herman Heijermans
sr. Op zijn zestiende schreef hij al zijn eerste grote werk,
Don Gables, dat hij opdroeg aan zijn vader. Die was daar
overigens nauwelijks blij mee, want hij zag zijn zoon liever
bankier of zakenman worden. En zo geschiedde: Herman jr
ging bij een bank werken en begon daarna voor zichzelf in
de vodden- en lompenbranche. Het werd een fiasco; bin
nen een jaar zat hij diep in de schulden en kon ternauwer
nood een faillissement voorkomen. Hij stortte zich alsnog
op het schrijven en debuteerde in 1891 in Het Zondagsblad.
Een jaar later publiceerde De Gids een novelle van zijn
hand, en waagde hij de overstap naar Amsterdam. Met
succes: hij werd verslaggever bij de toen net opgerichte
Telegraaf. Daar kreeg hij de toneelrubriek, en hij schreef
een populaire column onder het pseudoniem Gerrit. In
april 1893 ging zijn eerste toneelstuk ‘Dora Kremer’ in
première; het stuk werd afgekraakt en uitgefloten. Zijn
tweede stuk ‘Ahasverus’ bood hij aan aan een toneelge
zelschap als een vertaling van een werk van de Russische
auteur Ivan Jelakowitch. Dat werd wel een succes, en een
criticus zei tegen Heijermans: ‘Dat stuk moet je gaan zien,
daar kun je wat van leren.’
In 1895 werd Heijermans lid van de SDAP en richtte zich
steeds meer op het socialisme en de emancipatie van het
arbeidersvolk. Er volgden in hoog tempo talloze romans, to
neelstukken, columns en artikelen. Veel van zijn werk ging
over gewone arbeiders, die dan ook in groten getale naar
de schouwburg kwamen, toen, voor de bioscoop, de radio
en de tv, nog hét massamedium. Heijermans werd ook the
aterproducent en -directeur, maar opnieuw wreekte zijn
gebrek aan zakelijk inzicht zich en wederom ging hij bijna
failliet. Een vriend bood hem gratis zijn villa in Zandvoort
aan, waar hij de laatste twee jaar van zijn leven heeft ge
woond, in de bocht van de Kostverlorenstraat. Eind 1924
stierf hij, nog net geen 60, aan kanker. Langs de uitvaart
stoet van Zandvoort naar Amsterdam stond het zwart
van de mensen. Een held van het volk was heengegaan.
(P.S. Het geboortejaar van Johnny Jordaan was fout vorige week:
dat moet 1924 zijn. EG)
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Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Maandag 17 oktobe
r,
19.30 uur (deur op
en 19.00 uur)
KNRM-boothuis,
Thorbeckestraat 6,
Zandvoort

Op 17 oktober organiseert de
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
(KNRM) in Zandvoort een

Informatiebijeenkomst
over schenken en nalaten
Deelname is kosteloos en geheel vrijblijvend.
Uitgangspunt van de avond is níet iets van u te vragen, maar u
wegwijs te maken in de veranderende wetgeving op dit gebied.
Met belangeloze medewerking van notaris mr. J. Wieringa van
notariskantoor Hoogendoorn & Wieringa uit Haarlem.
Tijdens de bijeenkomst wordt ondermeer aandacht besteed aan
het executeurschap. De KNRM heeft veel ervaring op dit gebied
en kan u veel zorgen uit handen nemen bij het afwikkelen van
uw nalatenschap. Ook het schenken met fiscaal voordeel komt
aan de orde.
Er is tijdens de bijeenkomst veel gelegenheid tot het stellen van
vragen. Zowel plenair, als persoonlijk.
Aanmelden kan via 0255 – 54 84 54 /
info@knrm.nl (hoofdkantoor KNRM)
U kunt niet komen? Vraag vrijblijvend
de informatiebrochure aan op
0255 – 54 84 54 of info@knrm.nl

>MensenreddenMensen>>>
Uw schenking helpt levens redden

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

076.7003 Schenkingsbrochure.indd 1

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
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Uitgesproken!

Interview
Stefan ‘Suggest’ Trommelen,
singer-songwriter

A Sister’s Hoop Loop

Stefan is 25 jaar oud en staat op het punt om door te bre-

ken in Nederland met het zangduo A-tif & Suggest. Van

oorsprong komt hij uit Veenendaal, maar sinds 2 jaar

woont hij in Zandvoort. Muziek maken zit in zijn familie.
Voordat hij op z’n 18e begon met zingen, speelde Stefan als
drummer in de Indo-rockband van zijn vader.

Zijn oom stimuleerde hem om eens mee te doen aan een
talentenjacht. Hij werd eerste en kort daarop kwam hij Atif
tegen. Sindsdien vormen ze het zangduo A-tif & Suggest.
Ze wonnen het jaar erop maar liefst 16 verschillende ta
lentenjachten in Nederland.
In 2010 stond Stefan samen met A-tif in de halve finale
van Holland got Talent. “Het was heel vet natuurlijk, maar
ik hou niet van verliezen”, zegt hij, maar heel veel deuren
gingen toen open. Hij kreeg een contract van 3 jaar bij
Sony/ATV Music Publishing. Via de platenmaatschappij
wordt hij ingehuurd als diverse muziekanten teksten of
melodieën nodig hebben. “Ik haal mijn inspiratie uit din
gen die ik mee maak, maar ik maak toch het liefst akoes
tische muziek”, vertelt hij. Met deze nummers treed hij
(nog) niet op, maar op een dag hoopt hij natuurlijk dat
wel te doen. Onlangs heeft Stefan een plaat opgenomen
met de bekende Nederlandse DJ Lucian Foort. “Dit is echt
de beste plaat die ik heb opgenomen op internationaal
niveau”, zegt hij trots.

Stefan Trommelen alias ‘Suggest’

Inmiddels staan A-tif & Suggest met het nummer ‘Game
boy’ op nummer 98 in de Nederlandse top 100. Dit is waar
vele muziekanten over dromen. “Maar het is een commer
ciële business en het blijft hard werken om bekendheid te
krijgen”, weet Stefan. Afgelopen weekend stond hij samen
met DJ Ricardo Molina als MC op de laatste Zandvoort
Alive. Stefan vormt met hem het duo Molina & the Sugg.
Hij maakt zijn dromen werkelijkheid en er is niets wat
hem tegen houdt. En hoezo veelzijdig? Maandag heeft hij
weer een interview bij SLAM FM. “Het gaat als een trein
opeens”, sluit hij af.
Een ding weet Stefan zeker: hij wil muziek maken en over
de hele wereld reizen. Het komt zoals het komt en wie
weet waar hij over een jaar staat. Misschien op nummer 1?
Alvast een groot applaus voor hem. Voor meer informatie,
check: www.suggthemc.com of www.a-tif-suggest.com.

Kijk nou eens!

Het zijn vaak de verhalen of films, die spreken
over mensen met een ongeneeslijke ziekte en
die een gelopen levensverhaal laten zien. Vanaf het moment
dat de uitslag wordt medegedeeld tot een laatste uitgeblazen zucht.
Soms denk ik: hoe zou het zijn als onszelf zoiets overkomt?
Hoe zouden we reageren? Hoe gaan we ermee om? Hoe denken we na over zoiets banaals als een dagindeling? Vragen
wij ons af of iets nog zin heeft? Of laten we alles varen? Of
doen we juist datgene waarvan we dachten dat nooit te
durven of als onmogelijk te zien? Gek eigenlijk, want als we
zoiets doen op het moment dat we niet ziek zijn, worden we
al snel gelabeld als waaghals of onnadenkend.
Maar er gaat een knop om in je hoofd, dat weet ik zeker. Bij
sommige op halfstand door totale verdoving, bij sommige op
de nulknop omdat de vergevorderdheid de overhand neemt,
en bij weer anderen gaat de knop om naar willen leven. Hun
wil in het hoofd sterker laten zijn dan de verstoorde celdeling.
Het strijden, het verpulveren van iets dat in hun lichaam zit
wat daar niet hoort en wat zij daar weg willen hebben. Niet
wetende of het aanslaat.
En daar zit het ‘m juist in. Zij veranderen misschien in hun
doen en laten. Zitten vast maar laten ook los. Hoewel ze nog
maar aan één stuk door denken, denken ze op een bepaald
moment bijna niet meer. Ze laten het leven hun leven leiden.
Ze doen wat goed voelt. Ze luisteren naar hun lichaam. Ze
hebben ineens voldoende aan die paar dierbaren om hen
heen. Het wordt tijd om van kleine dingen grote feestjes te
maken. En van grenzen verleggen.
En dat is wat velen deden afgelopen weekend, op de 8e en
9e oktober. Meelopen met de Sister’s Hoop Loop, van Bussum
naar Amsterdam. De loop die het verschil laat voelen tussen
‘ik’ en ‘wij’. Ik neem mijn petje voor ze af. Met een knipoog
naar mijn moeder, die intussen het boegbeeld van overleven
aan het worden is en wederom de 60
kilometer uitgelopen heeft. Chapeau!
Wacht niet te lang met goed naar jezelf luisteren. Doe gewoon wat je ingegeven krijgt en volg je hart. Zorg dat
luisteren geen meest verwaarloosde
plicht wordt.

door Jessica Steur

door Maxim Roos

Tegeltje
Zomer is voorbij, tijd voor de herfstlijn.

"Heb ik eindelijk de zin van
het leven in elkaar gepuzzeld,
zijn er nog 3 stukjes over."
Loesje
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Oplossing Kakuro
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‘Neem 5 ingrediënten’, James Tanner, Kosmos Uitgevers,
ISBN 9789021550015, 192 pagina’s, € 16,95.

Bent u de baas die past in het ideaalbeeld van Buck? Kunt u hem geven wat hij zo nodig
heeft? Kom dan snel eens langs om kennis met hem te maken! Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888,
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

3

Schrikken recepten met ellenlange ingrediëntenlijsten u vaak af? Dan is het kookboek
‘Neem 5 ingrediënten’ u op het lijf geschreven. Het idee achter dit boek is simpel: maak
met slechts 5 ingrediënten de lekkerste gerechten. Dat het kan, bewijst de Britse kok
James Tanner met dit boek. Los van de verrassende eenvoud van de gerechten, bespaart
u door het gebruik van maximaal 5 ingrediënten veel tijd, zowel in de keuken als bij
het boodschappen doen. Het boek bevat bijna 100 gemakkelijke recepten die, afgezien
van peper, zout en olie, niet meer dan 5 ingrediënten bevatten. De gerechten variëren
van eenvoudige snacks tot hartige schotels, van doordeweekse maaltijden tot chique
gerechten. Natuurlijk vindt u veel Britse klassiekers in dit
boek, zoals ‘toad-in-the-hole’, scones en macaroni met
kaas en ham. Maar ook Aziatische invloeden zijn merk
baar. Zalm met rode pepers, sinaasappelsap, sojasaus
en lente-ui is daar een mooi voorbeeld van. Het zijn in
ieder geval allemaal pure recepten. James Tanner werkte
met de gebroeders Roux in hun tweesterrenrestaurant
in Londen voordat hij, op 23-jarige leeftijd, zijn eerste
restaurant opende, samen met zijn broer.

1

‘Neem 5 ingrediënten’, door James Tanner

4

Onze rubriek ‘Kook eens anders’, die al vanaf de eerste jaargang
bestaat, gaat een kleine beetje veranderen. In plaats van een recept zult u regelmatig een recensie van een kookboek hier aantreffen, mogelijk met een recept daaruit. Deze week starten we met:

zettend eigenwijs, sterk en heel
actief! Hij heeft een karakter dat
een sterke en zeer consequente
baas vereist. Zijn Husky bloed
maakt hem zeer energiek; hij wil
erg graag en veel werken voor zijn
baas. De basiscommando’s kent hij
prima maar met hem op een leuke
cursus gaan kan geen kwaad. Voor
Buck is een gewoon huis geen ide
ale omgeving; daar wordt hij niet
gelukkig van. De ideale baas voor
hem is iemand die zijn karakter be
grijpt, iemand die weet wat leven
met een Husky inhoudt, die hem
iedere dag uitdagingen geeft en
die genoeg ruimte voor hem heeft. Kleine kinderen en katten passen niet in dit plaatje. Met
honden speelt hij leuk zolang het maar vrouwtjes zijn. Een huis met een grote tuin of een
afgesloten terrein zou voor hem ideaal zijn.

		

Kookrecensie
Kookrecensie

Buck is jong, vrolijk, stoer, ont

147
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Dier van de Week

=

=

FGG

Deze en nog veel meer in
formatie over Vincent van
Gogh passeren de revue tij
dens de tweedaagse work
shop Kunstgeschiedenis.
De lessen worden gegevens
op donderdag 27 oktober
en donderdag 3 november
van 10.00 tot 12.00 uur. De
kosten zijn € 35,- inclusief
koffie en thee. Opgeven kan
via de website: www.plus
puntzandvoort.nl of aan
de receptie van Pluspunt
Zandvoort, Flemingstraat 55.
Tel. 5740330.

99

Bre -

FCD

Eerst zien we zijn eenzame
zoektocht naar vernieuwing
in Nederland. Hij werkt dan

seelvoering van Van Gogh
en het werk van Gauguin en
Toulouse-Lautrec.
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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nog in donkere, sombere
kleuren. Van Gogh vertrekt
in 1886 naar Parijs. Daar
komt hij in contact met de
Franse impressionisten en
zijn kleurgebruik wordt hel
der en intens. De impressio
nisten wilden in hun schil
derijen het nu, het moment
vangen en Van Gogh neemt
hun spontane manier van
schilderen over. Zo ontstaat
er een duidelijke verwant
schap tussen de felgekleurde
schilderijen met ruwe pen
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6 11\24

Van Gogh, een schilder vol
passie maar ook de minst
begrepen kunstenaar, leefde
van 1850-1890. Hoe kon zijn
leven zo dramatisch verlo
pen? Wat is zijn artistieke
betekenis geweest? Hoe
valt deze unieke figuur te
plaatsen in de geschiedenis
van de kunst? In deze cursus
krijgt u hier antwoord op.
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Pluspunt cursussen presenteert een workshop Kunstgeschiedenis. Tijdens twee dia presentaties kunt u stapsgewijs volgen hoe Vincent van Gogh zich ontwikkelde tot een
van de grootste pioniers van de moderne kunst.
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Voor wie altijd al meer wilde
weten over Vincent van Gogh
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 41 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 40 en
de verdere in week 40 door het college genomen besluiten
zijn in week 41 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Mededeling Milieudienst IJmond

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 11 juni
2011 mandaat verleend aan de secretaris-directeur van de
Milieudienst IJmond om namens hen handhavingsbesluiten
te nemen overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer. Tevens is besloten dat
ondermandaat kan worden verleend aan de teamleiders van
de Milieudienst IJmond. De secretaris-directeur van de Milieudienst IJmond heeft op 5 oktober 2011 deze ondermandaten
verleend. Deze besluiten treden in werking op de datum van
deze publicatie en liggen gedurende zes weken ter inzage.
Tegen deze besluiten kan geen bezwaar of beroep worden
ingediend.

Ter inzage

Het mandaatbesluit en het ondermandaatbesluit liggen voor
een ieder ter inzage bij de receptiebalie van het stadhuis en bij
de Milieudienst IJmond. Voor inzage bij de Milieudienst IJmond
kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen
09.00 uur en 17.00 uur.
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk.
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Afval
De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 18 oktober wordt de papiercontainer opgehaald in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 20 oktober wordt de papiercontainer opgehaald in de dinsdag
huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
Zandvoort:
- Koningstraat 29, plaatsen hekwerk om het dakterras, ingekomen 02 oktober 2011, 2011-VV-164.
Bentveld:
- Groot Bentveld 1, kappen drie bomen, ingekomen 03 oktober
2011, 2011-VV-165.
- Zandvoortselaan 287, uitbreiden van de woning, ingekomen
04 oktober 2011, 2011-VV-166.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw

zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
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.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
Zandvoort:
- Boulevard Paulus Loot 69, vervangen van de garagedeur,
verzonden 04 oktober 2011, 2011-VV-161.
- Mr.Troelstrastraat 21, uitbreiden woning op de eerste verdieping, verzonden 04 oktober 2011, 2011-VV-117.
- Haarlemmerstraat 29, uitbreiden woning, verzonden 04
oktober 2011, 2011-VV-140.
Bentveld:
- Groot-Bentveld 1-6, plaatsen van zonnepanelen, verzonden
04 oktober 2011, 2011-VV-014.

Bezwaarschriften

Omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Zandvoort:
- Zandvoortselaan 189a t/m s, brandveilig gebruik, verzonden
06 oktober 2011, 2011-VV-128.
Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum
van bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning.
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst
in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van
een afschrift van het beroepschrift.

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.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

Openingstijden Centrale Balie

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. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD).

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

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.

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

Collegelid spreken?

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

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 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.

autosport

hockey

Zandvoorters in actie tijdens
Formido Finaleraces
Vader Ronald en zoon Dennis van de Laar zullen het komende weekend samen te zien zijn

in de slotrace van de FIA GT3 European Championship. De twee Zandvoorters doen mee in

een Porsche 911 GT3 R. Voor het kampioenschap spelen zij echter geen rol. Het Italiaanse
duo Francesco Castellacci en Frederico Leo heeft met hun Ferrari 458 Italia van AF Corse de
beste kansen om de titel naar zich toe te trekken.

De GT4, hier tijdens de Pinksterraces, is een van de spectaculaire slotraces | Foto: Chris Schotanus

De eerste Nederlanders in
het klassement zijn terug te
vinden op de vierde plaats,
Jeroen den Boer en Hoevert
Vos met de BMW Z4 GT3.
Zij hebben iets minder dan
twintig punten achter
stand op de kop. Het veld
van de FIA GT3 European
Championship kent een
aantal fraaie bolides zoals de
Aston Martin DBRS9, de Audi
R8 LMS, de BMW Z4 GT3, de
Ferrari 458 Italia, de Ford GT,
de Lamborghini Gallardo
LP600, de Mercedes-Benz
AMG SLS GT3 en de Porsche
997 GT3R.
Naast de FIA GT3 European
Championship heeft de HTC
Dutch GT4 Championship
ook een prominente plaats
tijdens de finaleraces.
Hoewel de nationale titel
al vergeven is aan Ricardo
van der Ende, moet de
Nederlander nu gaan bewij
zen of hij dat in de Europese
variant van de GT4 ook kan.
Zijn voornaamste belager is
Stefano D’Aste met de Lotus
Evora. Van der Ende staat bo
venaan maar kan zich niets
permitteren.
Hoofdsponsor Formido van
de Finaleraces is tegelijker
22

tijd ook actief in de Formido
Swift Cup. Bart van Os is klas
sementsleider in de klasse
waar vooral jong talent rond
rijdt. Van Os heeft slechts en
kele punten nodig om zijn
titel definitief veilig te stel
len. Sebastiaan Bleekemolen
en Sheila Verschuur vechten
onderling uit wie met de
titel in de Dutch Renault
Clio Cup mag gaan opeisen.
Bleekemolen heeft een voor
sprong van iets minder dan
dertig punten op Verschuur
maar met de nog ruim veer
tig punten die te verdelen
zijn, is de titelstrijd nog niet
beslist. De strijd om de der
de plaats in het kampioen
schap is wat interessanter.
Niels Langeveld, van het
Zandvoortse Certainty team,
Marcel Dekker, Max Braams,
Ronald Morien en Robert
van den Berg zijn allemaal
in staat om podiumplaatsen
te halen. Bovendien maken
Dekker en Braams uit wie de
titel in de Olympia Cup gaat
krijgen.
De Toerwagen Diesel Cup
krijgt een spannend slot.
Het hele seizoen ontlopen
de beide VW Golf-equipes,
met Jeroen Dik aan de ene
kant en Ronald Morien/

Dennis de Groot aan de an
dere kant, elkaar niet veel.
Andere kanshebber op een
podiumplaats is de equipe
Henry Zumbrink/Ferdinand
Kool met de BMW 120d en
Marcel Nooren/Maik Barten
met de BMW 123d Coupé. In
beide races op Circuit Park
Zandvoort zullen alle equi
pes een pitstop moeten
maken, waardoor een juiste
strategie van cruciaal belang
is om de titel te kunnen pak
ken.
De Dutch Radical Cham
pionship werkt het komen
de weekend twee races af.
In dit kampioenschap heeft
Junior Strous de beste papie
ren, hoewel het duo Bertus
Sanders en Marc Koster met
de Radical SR3-RS er alles aan
zal proberen te doen om het
Strous niet gemakkelijk te
maken in de stand om het
kampioenschap. Beide wed
strijden van deze sensatio
nele sportscarklasse kennen
een verplichte pitstop als
vast ingrediënt.
Kortom, het wordt een span
nend slotweekend, waar veel
ontknopingen zullen worden
beslist in de laatste races van
het seizoen.

ZHC verliest thuis
De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub waren zondag niet opgewassen tegen het 10e elftal van Myra. Na
lange tijd met 1-0 voor te hebben gestaan, moest vlak voor

tijd het hoofd gebogen worden. Een wonderbaarlijk doelpunt van de gasten uit Amstelveen Zuid bracht de 1-2 op
het scorebord.

Zandvoort kwam al vroeg in
de wedstrijd met 1-0 voor.
Julia Buchel was opnieuw
het goudhaantje voor coach
Cees van Deursen en was er
als de duvel bij om de bal
tegen de planken te wer
ken. Hierna ontstond een
wedstrijd die hoofdzakelijk
gekenmerkt werd door het
ageren tegen de arbiters
van de Amstelveense dames.
Bijna iedere beslissing werd
aangevochten. Toen ook nog
eens een doelpunt van Myra
terecht werd afgekeurd, de

bal werd niet buiten de cirkel
gestopt tijdens een strafcor
ner, was bijna het hek van de
dam. Zandvoort werd daar
door uit haar spel gehaald en
grote kansen om de score op
te voeren werden daardoor
teniet gedaan.
Ook na rust waren de teams
aan elkaar gewaagd. De
centrale speelster van Myra
was een plaag voor de Zand
voortse verdediging die bijna
in slaap werd gesust omdat
het spel zich veelal op de

helft van de Zandvoortse
gasten afspeelde. Uit een
counter werd dan ook het
Zandvoortse doel gevonden.
Met nog een drietal minuten
te gaan was het opnieuw
Myra die de voortreffelijk
keepende Zandvoortse doel
vrouw wist te omzeilen. De
bal werd na een overtreding
super snel genomen waar
door Zandvoort volledig
verrast werd, 1-2. Zandvoort
stond met lege handen, on
danks het grote overwicht in
met name de eerste helft en
het begin van de tweede.
Zondag 16 oktober speelt ZHC
in Amsterdam tegen Wester
park 5. Van Deursen moet een
vijftal dames van zijn basis
missen vanwege vakanties.
Het zal dus geen gemakke
lijke wedstrijd worden.

biljart
Winst en verlies voor biljartteams
Oomstee 2 en het Wapen scoorden vorige week donderdag
goede winstpunten. Het tweede team van Oomstee wist

in een thuiswedstrijd Bremmetje 3 uit Heemstede met 12-8
te verslaan.

Louis vd Meij was in bloedvorm

Opvallend was de laatste wed
strijd van Louis v.d. Mije die in
10 beurten zijn 16 caramboles
scoorde en daarmee een per
soonlijk gemiddelde van ruim
1,5 haalde. Met prachtige se
ries van 4 en 5 maakte hij zijn
treurige start in de eerste
twee partijen weer helemaal
goed. Ton en Edwin Ariesen
scoorden ieder 3 prima winst
punten.
In een thuiswedstrijd op dins
dag moest Oomstee 3 helaas

zijn meerdere erkennen in
het Haarlemse team van
Gunsteren. De uitslag werd
9-15 waarbij Frits Minneboo
routineus 6 punten scoorde,
Hetty Wisker maakte 2 en
Dick van Dam scoorde 1 punt.
Ook Oomstee 1 heeft afgelo
pen donderdag een forse ver
liespartij moeten incasseren.
In de uitwedstrijd tegen RCH
Heemstede moesten zij de
strijd met de Heemsteedse
driebanders met 11-5 gewon
nen geven. Alleen Jeroen van

de Bos wist zijn punten te sco
ren terwijl zowel Dick Pronk
als Henk van der Linden punt
loos achterbleven.
Anders ging het bij de spelers
van het Wapen van Zandvoort
die in een thuiswedstrijd afge
lopen donderdag met 12-6 de
Vrije Vogels uit Haarlem wis
ten te verslaan. Zowel Stefan
Schravemade als Gerard
Kuijper wisten hun tegenstan
der van die avond tweemaal
voorbij te streven en scoorden
daarmee ieder 6 punten. De
derde man, Yassin El Bakkali,
moest met pijn in zijn hart de
zes te verdienen punten aan
zijn tegenstander laten.
Het is leuk te merken dat het
driebanden ook in Zandvoort
populair is geworden. Dit jaar
spelen in totaal vier Zand
voortse teams mee in een on
derlinge competitie in Zand
voort, Haarlem en Heemstede.
Leuke en gezellige wedstrijden
die om acht uur beginnen en
meestal rond tien uur worden
afgerond.
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SV Zandvoort wint bij Overbos
De voetballers van SV Zandvoort hebben zaterdag gewonnen van hekkensluiter Overbos. De mannen van trainer

Pieter Keur hadden alleen direct na rust wat tegenstand
van de gastheren, keeper Boy de Vet leverde een toppres-

tatie in die fase, maar waren uiteindelijk met 0-3 te sterk
voor de Hoofddorpers.

Keeper Boy de Vet grijpt opnieuw goed in

Keur moest Nigel Berg (lich
te knieblessure) en Misha
Hormeño (voetblessure)
missen maar kon over vol
doende manschappen be
schikken om volop voor de
winst te gaan. Vanaf het eer

ste fluitsignaal, van een uit
stekende scheidsrechter, was
het zo goed als eenrichting
verkeer naar het doel van de
Hoofddorpers. Veel druk op
de bal bij balverlies bracht
onze dorpsgenoten meestal

weer in balbezit waardoor de
druk alleen maar toenam. In
de 29e minuut was het raak.
Maurice Moll, die een grote
rol in de aanval zou spelen,
was trefzeker en bracht zijn
ploeg terecht op voorsprong.
Dat er voor rust niet meer
doelpunten vielen, viel niet
te verklaren.
Na rust begon Overbos aan
een offensief. Wat Zandvoort
in de eerste helft deed, veel
druk op de bal, deden de
gastheren aan het begin van
de tweede helft. Zandvoort
kreeg het moeilijk maar
hield door een sublieme De
Vet stand. Uit een counter
kwam de ommekeer. Moll
legde de bal op de ‘strop
das’ van Michael Kuijl die
verwoestend uithaalde en
de bal in de verre hoek de
poneerde, 0-2. Overbos was
daarna geen schim meer van
de 25 minuten daarvoor. Nog
geen vijf minuten later werd

autosport

Jurjen Mans onreglementair
in het strafschopgebied ge
vloerd waarna John Keur
vanaf de stip de eindstand
kon bepalen, 0-3. Zandvoort
had de voor haar altijd las
tige klip Overbos met goed
en attractief voetbal gerond.
Komende zaterdag om
14.30 uur speelt Zandvoort
thuis tegen AMVJ dat afge
lopen zaterdag niet speel
de vanwege een afgelas
ting. Overige uitslagen 2e
klasse A: BOL – Castricum:
0-1; Monnickendam – WVHEDW: 0-4; ZOB – TOB: 2-2;
Opperdoes – AFC: 1-3; Hellas
Sport – Amstelveen: 5-2 en
AMVJ – Aalsmeer werd af
gelast. Door deze uitslagen
klimt SV Zandvoort virtueel
naar de 2e plaats maar twee
elftallen uit de top van de
ranglijst moeten nog een
inhaalwedstrijd spelen en
zouden SV Zandvoort voorbij
kunnen gaan.

Afgelopen weekend zijn in Breda de Paragames gehouden
en Nederland werd vertegenwoordigd door onze plaatsge-

noot Erik Monster met zijn paard Winston. Ondersteund
door zijn trainster Melanie en verzorger Ilona, kwam hij uit

in de categorie 1A, een categorie voor mensen met een lichamelijke beperking.

In deze aangepaste dres
suurwedstrijden wordt in 4
categorieën gereden, waar
van 4 de lichtste beperking
heeft en 1 de zwaarste. Voor
Monster was het zijn eerste
internationale wedstrijd, een

vuurdoop derhalve! Monster
heeft twee wedstrijden ge
reden met als resultaat een
tiende en een elfde plek. Op
internationaal niveau een
prachtige plaats, waar ie
dereen zeer tevreden over is.

Word ook bekend als ondernemer in Zandvoort
Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...
Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

kijk op
www.zandvoortinbedrijf.nl

Zandvoort in Bedrijf.nl voor een ondernemend Zandvoor

Ard Keff wint dagklassement op Spa Francorchamps
ZIB - ZIB-20101027-1.indd 1

Het heeft Huub Vermeulen tien jaar gekost om zijn DNRTraces een keer op het roemruchte Spa Francorchamps te
krijgen. Afgelopen weekend lukte het om een flink aantal
van deze raceklassen op het Belgische Ardennencircuit in
actie te laten komen. Ook de Toerwagen Diesel Cup die
normaal gesproken in het Dutch Power Pack en op de belangrijke evenementen op het Circuit Park Zandvoort te
zien is, kwamen daar ook in actie.

Ard Keff op weg naar de winst op Spa Francorchamps | Foto: Chris Schotanus

Voor de BMW E30 was het
drie keer starten. De eerste
race was nat en won Keff, hoe
wel dat even hachelijk was.
“Tijdens onze race was ook

Mooie prestatie Zandvoorter
bij Paragames Breda 2011

een V8 Star aan het testen. In
de allereerste ronde kwam ik
de busstop chicane in zetten
en toen wilde de V8 Star links
van mij, de pitstraat in, waar

door ik moest liften”, aldus de
Zandvoorter. Gelukkig kon hij
dat rechtzetten door in ‘Eau
Rouge’ de op dat moment
leidende Tobias Kreuger te
passeren. Daarna kwam zijn
zege niet echt meer in gevaar.
De tweede race verliep on
der droge omstandigheden.
Na de start, waarbij Keff
de kop pakte voor Leonard
Batenburg, reden de twee
door de snelle Eau Rouge
waarbij de Zandvoorter en
zijn snelle concurrent voor
de dagsuccessen naast el
kaar kwamen op het snelle
rechte stuk naar Les Combes.
Batenburg miste de bocht,
kwam voor de BMW van Keff
de baan op en moest vol
gens de reglementen de plek
teruggeven. Voor Keff was
dat meer dan voldoende om
ook deze race winnend af te
sluiten.

In de derde race liet Keff de
zege lopen, vanwege zijn
positie in het klassement. “Ik
sta bovenaan en weet dat ik
dichtbij het kampioenschap
zit, dus ik nam geen risico.
Uiteindelijk werd ik derde.
Het was in de derde race even
spannend omdat Kreuger,
Batenburg en ik met zijn drie
ën op Eau Rouge afkwamen.
Ik ben toen bewust van het
gas afgegaan, om mijn kam
pioenschap niet in gevaar te
brengen en om het dagklas
sement te winnen”, aldus Keff
na afloop.
Op 28 oktober komen de BMW
E30’s op het Zandvoortse cir
cuit nog een keer in actie. Als
daar twee races worden ge
reden is Keff nu al kampioen,
worden er drie races gereden
dan heeft de Zandvoorter nog
twaalf punten nodig om op
nieuw kampioen te worden.

adverteerders

27-10

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor
K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beachclub Take Five
Beatrixschool
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Confet'ti B.V.
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Dreams & Daytime
EigenWijs Makelaars
Fysiofit
Hoogheemraadschap
van Rijnland

KNRM
La Bonbonnière
La Fontanella
Lavogue
Motorkledingoutlet
Zandvoort
Motorrijschool Goede
Orangerie Beauty
Zandvoort
P. van Kleeff
Phoenix bco
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Stichting Classic Concerts
Stox
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Weenink, huisarts
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Actueel

11

Zandvoorter
bouwt huis in
Guatemala

Cultuur

Zie onze advertentie op de achterpagina

19

Volle kerkbanken
bij Utrechts
Byzantijns Koor

bekend nog niet eerder voorgekomen is.

Sport

GT3 blijkt
aanwinst voor
Zandvoorts circuit

Middenboulevard:
erfpacht of kopen

Vorige week was er bij Kindercentrum Ducky Duck een bijzondere gebeurtenis. De
kinderen al 12,5 jaar klant zijn van Ducky Duck! Een unieke gebeurtenis die voor zover

23

Kruisspin nestelt
zich weer in
de achtertuin

Apart feestje bij Ducky Duck
familie Kramer uit Zandvoort werd in het zonnetje gezet omdat zij dankzij hun vier

Plus

De erfpacht verlengen of de grond kopen. Meer keuzes zijn er niet voor de bewoners in
het Middenboulevard-gebied van wie de erfpacht binnenkort zal aflopen. Vorige week
donderdag gaf wethouder Gert Toonen na een presentatie in de raadszaal tekst en uit-

leg aan de raad en belanghebbenden in een speciale raadsvergadering Informatie. En-

kele sprekers en vertegenwoordigers van belanghebbenden en bewoners hadden zich
aangemeld om in te spreken.

Het hele gezin Kramer op bezoek bij Ducky Duck

Vader Ab en Moeder Irma
werden uitgenodigd om op
vrijdagmiddag even met
hun kinderen Midas, Pepijn,
Thorben en Distel langs te
komen op het kindercentrum. Daar werden zij ontvangen door de directeur
Herman van der Zwet en
een aantal van zijn medewerkers. Onder het genot
van taart en een drankje

De Mannetjes

Erfpacht moet
flink omhoog

‘Dat wordt wat!
Dat bestemmingsplan komen ze
ook al niet uit…’

werden herinneringen opgehaald van de afgelopen
12,5 jaar.
Midas, nu 12 jaar, was de eerste die op het kinderdagverblijf begon op 1 april 1999.
Zijn broer Pepijn volgde op
3 januari 2001, gevolgd door
Thorben op 1 november
2003. Toen volgde er nog
een meisje, Distel. Zij kwam
bij het kinderdagverblijf op
21 april 2008. Zij zit hier nog
steeds en tevens zit zij twee
ochtenden in de week op de
peuterspeelzaal Rakker van
het kindercentrum. De kinderen vertelden dat ze het
bij Ducky Duck altijd enorm
naar hun zin hebben gehad
en Ab en Irma waren al die

jaren ook zeer tevreden.
Bij een feestje hoort uiteraard ook een cadeau. De
familie Kramer kreeg van
Ducky Duck een appelboom
aangeboden op landgoed De
Olmenhorst. Hier kunnen zij
3 jaar lang genieten van hun
eigen appels. De boom, die
symbolisch was nagemaakt,
werd overhandigd door de
directeur. En in de appels die
in boom verstopt waren in
de vorm van rode ballonnen,
zat nog een extra verrassing. De familie Kramer was
blij verrast en zeiden Ducky
Duck enorm te zullen gaan
missen als straks in februari
de jongste spruit Distel naar
de basisschool zal gaan.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Het erfpachtcanon voor het ‘Palace’-gebied loopt af in 2013

Toonen, die zelf de voorzittershamer ter hand nam,
gaf eerst een korte historische samenvatting over wat
er gedaan was en wat er te
doen staat. Daarna werd een
presentatie gegeven door
een externe deskundige die
door de gemeente was ingehuurd. De eerste erfpacht
die afloopt is die van het
Palace-gebied. Dat deel van
de Middenboulevard moet
per maart 2013 of een nieuwe erfpachtcanon hebben of

Zondag 20 november 2011

Mastreechter Staar

Kaarten à € 20,vanaf heden te koop
bij Kaashuis Tromp
of via de website

de grond moet zijn verkocht.
Taxatie van de externe gemeentelijke taxateur leverde
een koopsom op van circa
€ 6.000.000. De berekening
voor de nieuwe erfpacht die
de raad heeft vastgesteld,
komt dan neer op een bedrag van circa € 271.000 op
jaarbasis.

Gemeenschapsgrond

Indien men kiest voor erfpacht wordt dat ‘voortdurend’, met een jaarlijkse

inflatiecorrectie en een herziening van de erfpachtcanon na 50 jaar. Tot nu toe
kostte de erfpacht slechts €
8.000 op jaarbasis maar dat
was door berekeningen naar
de maatstaven van 1962 en
die van nu zijn uiteraard totaal anders. Dat bedrag is
50 jaar niet geïndexeerd en
ook de waarde van de grond
is al die tijd niet aangepast.
Natuurlijk willen de bewoners liever aan de ‘oude’ erfpachtcanon vasthouden en
verlengen maar Toonen stelt
zich op het standpunt dat de
grond gemeentegrond is en
dus van de gemeenschap. De
gemeenteraad heeft daar ook
een besluit over genomen. Er
komt een nieuw erfpachtcontract of de grond wordt verkocht tegen de marktwaarde.
Hij heeft daar een sterk punt.

vervolg op pagina 3

Wordt Belinda Göransson
onze nieuwe wethouder?
Kijk op pagina 21
Gemeente Zandvoort

www.classicconcerts.nl
1

familieberichten
Dire adieu, c’est mourir un peu.
Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen
van het overlijden van onze allerliefste

Marien Sinke
Cathrinus Marinus Johannes
Anna Paulowna,
6 oktober 1919

Zandvoort,
11 oktober 2011
Marijke Sinke - den Hartog
Elise en Maarten
Inge
David
Elly en Jan

Cornelis van der Werffstraat 4
2042 CG Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Schoolleiding en team van het Wim Gertenbach
College Zandvoort hebben bedroefd kennis
genomen van het overlijden van hun oud-directeur

Marien Sinke
Marien Sinke was als leraar en later directeur van
1958 tot 1978 aan de school verbonden en heeft
ook na zijn afscheid de ontwikkeling van de school
altijd gevolgd.
We gedenken in hem een markant directeur.
Wij wensen de familie en andere nabestaanden
veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

2

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

burgerlijke stand

waterstanden

8 oktober - 13 oktober 2011
Geboren:

Reza Luna, dochter van: van Westerop, Nico Jacobus en:
Meester, Mariska
Valerie Jasmijn, dochter van: Carree, Lars en: Koper, Annemiek

Overleden:

van der Mije, Clazina Johanna, oud 96 jaar

kerkdiensten -

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

www.clubnautique.nl
Gehele jaar geopend!

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. T.G. van der Linden uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Mevr. M. Holt
Evangelische Gemeente
‘Huis van Gebed Zandvoort’
10.00 uur Mevr. H. Souisa-van Petegem
Boulevard Barnaart 10
www.gebedzandvoort.nl

politieberichten
Drankrijder maakt brokken

Een 20-jarige Zandvoorter heeft in de nacht van zaterdag
op zondag rond 00.45 uur een aanrijding veroorzaakt in
de Kostverlorenstraat. De man was met zijn auto tegen
een paal gebotst. Zijn bijrijder, die geen gordel droeg,
raakte hierbij gewond. De bijrijder is nagekeken door
ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het
ziekenhuis. Na een blaastest bleek de Zandvoorter onder
invloed van alcohol te verkeren. Hij is aangehouden en
overgebracht naar een politiebureau. De auto is afgesleept.

Onbekende slaat 14-jarig meisje
in het gezicht

Woensdag 12 oktober is een 14-jarig meisje zonder aanwijsbare reden in het gezicht geslagen door een onbekend gebleven persoon. Het meisje fietste op de Zandvoortselaan
over de Trambaan toen een persoon, gekleed in een rood
regenpak, haar tegemoet kwam gelopen. Zij week uit naar
het midden maar de onbekende deed hetzelfde. Toen ze
elkaar passeerden gaf de onbekende haar zonder enige
aanleiding een klap in het gezicht. De man of vrouw is
vervolgens doorgelopen. Politieagenten hebben in de
omgeving gezocht naar de persoon, maar deze werd niet
aangetroffen. Mensen die getuige zijn geweest van het
incident of die de man of vrouw in het rode regenpak hebben zien lopen en/of mogelijk weten wie het is, worden
verzocht contact op te nemen met de politie in Zandvoort,
tel. 0900-9944.
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LOODS TE HUUR

Kamerlingh Onnesstraat 11/09
Deze loods/ opslagruimte is gelegen op het
bedrijventerrein in Zandvoort Noord
•
•
•
•
•
•

Vloeroppervlakte begane grond ca. 208 m2
9,80 breed x 21,10 lang (inwendig)
Eenvoudige entresol
Schuifroldeur hoogte ca. 2.96 mtr
Toilet
Nabij strand en centrum

Huurprijs: € 1.250,- p/mnd
Voor info bel: 06 53 690 671

Grote Krocht Bonnenactie
Uitslag 1e trekking
Winkel

Winnaar

prijs

Bruna

Mw. J. Kroon

Tijdschriftenbon € 15

Rosarito

J. v.d. Oord

Kledingbon € 25

Altijd goed

Mw. De Jonge

Cadeaubon € 15

Gall & Gall

R. van Doorn

Fles wijn

Foto Menno Gorter

W. Blaauboer

Cadeaubon € 15

Dobey Dierenwinkel

fam Bluijs

Cadeaubon € 15

Radio stiphout

fam Luijkx

Philips Candlelightset

Tromp kaashuis

M. de Vries

Kilo Hollandse kaas

Marcel Horneman

I v/d Ham

Gourmetschotel 4pers

Albert Heijn

P. Groenestein

Cadeaubon € 20

Kleding rep Zandvoort Fam Hermans

Kostuum stomen

Toerkoop Zonvaart

Fam Roode

Goodiebag

Shanna’s

K. Eldering

Waardebon

Haar kapsalon

M. v/d Wim

Maskerbeh. € 17,50

Stomerij de Beus

K. van Havel

Kostuum reiniging

De winnaars krijgen persoonlijk bericht

oktober
26 Filmclub Simon van Collem - Film: ‘Tous les soleils’.
Circus Zandvoort, aanvang 19.30 uur

28 Talent of the Voice - Talentenjacht. Grand café XL,
aanvang 21.00 uur

28 Dansmiddag voor 65+ - Georganiseerd door Pluspunt
en ANBO. De Haven van Zandvoort, aanvang 14.30 uur

28 Smartlappen en levensliederen zingen - Café Koper,
aanvang 21.00 uur

29 Garnalenpellen - Finale Zandvoorts kampioenschap.
Café Oomstee, aanvang 17.00 uur

‘Kiss and Ride’-strook
Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ) heeft enkele vragen
gesteld over de nieuwe ‘Kiss and Ride’-strook in het Louis
Davids Carré. De partij wilde van het college weten waar-

om deze strook, ondanks de afspraak in het raadsprogram
2010-2014, toch werd aangelegd en waar de financiering
vandaan komt.

Het college antwoord dat
het Raadsprogramma er
niet voor niets is: “De motivatie voor het toepassen van
de ‘Kiss and Ride’-strook is
opgetekend in het in 2006
door de raad vastgestelde
Masterplan Louis Davids
Carré en vanuit die vaststelling gaan wij er dan ook van
uit dat de raad de inhoud
steunt, iets wat niet in de
lijn ligt van uw opmerking
over de Kiss and Ride strook,
als zijnde “volstrekt overbodig en onwenselijk”. Tevens
draagt het door u geopperde
verwijderen van de reeds
aangelegde strook niet direct bij aan het verhogen
van de fietsveiligheid in het
gebied en het bevorderen
van fietsgebruik. De aanleg
van de ‘Kiss and Ride’-strook
is bekostigd uit de middelen
van het LDC voor het inrichten van de openbare ruimte.”
Volgens GBZ kan iedereen
met een bewonersvergunning de hele dag op deze
strook parkeren, zonder
dat daar wat aan te doen
is. Zij vragen zich af of er

een wettelijke status is
van een strook en of hun
theorie juist is. Het college
antwoordt dat het een en
ander samenhangt met
de bebording waarvoor is
gekozen. “Binnen de huidige collectie van officiële
(RVV) verkeersborden zijn
er nauwelijks mogelijkheden om doeltreffend het
gewenst gedrag af te dwingen. Overigens zijn er veel
borden die geen wettelijke
status hebben en wel tot
het gewenste effect leiden.
Het gewenste effect is het
in- en uit laten stappen van
personen of het parkeren
voor de duur van maximaal
15 minuten. Uw theorie dat
er de hele dag geparkeerd
kan worden door inwoners
met een bewonersvergunning voor het gebied is juist.
Sinds de strook in gebruik
is, zijn er geen constateringen van ongewenst gedrag
geweest. Indien dit in de
toekomst anders wordt, zal
er worden gekeken naar effectieve maatregelen om
langdurig parkeren tegen
te gaan”, aldus het college.

Hoorzitting ontwerpbestemmingsplan LDC column
Op vrijdagavond 14 oktober vond een hoorzitting plaats

over het ontwerpbestemmingsplan Louis Davids Carré
voor alle indieners van zienswijzen op dit plan. In totaal

heeft de gemeente 170 zienswijzen ontvangen, waarvan
veel inhoudelijk overeenkomen.
De hoorcommissie van de gemeenteraad, bestaande uit
voorzitter Michel Demmers
(GBZ), Nico Stammis (PvdA),
Dick Suttorp (OPZ) aangevuld
met een externe adviseur, mr.
H.J.A. Ebbeng, deelde nadrukkelijk mee dat deze avond
zuiver bedoeld was om een
toelichting op de bezwaarschriften te geven. Hierna
gaat er pas een advies uit
naar de gemeenteraad.
Nina Versteege-Ojevaar
kreeg als één van de sprekers
uitgebreid de tijd om haar,
door meerdere personen onderschreven, zienswijze toe
te lichten. Het betreft volgens
haar in de meeste gevallen
procedurefouten, zoals het

niet, onvolledig of te kort ter
inzage leggen van relevante
stukken. Zij is derhalve van
mening dat er een nieuwe
datum voor een hoorzitting
vastgesteld moet worden
omdat de tijd te kort is geweest om volledig kennis te
nemen van alle stukken. De
voorzitter wees erop dat al in
september 2009 het bestemmingsplan is vastgesteld en
dat het thans slechts gaat
om een gering aantal wijzigingen. Tijdens een schorsing
wordt juridisch nagegaan of
het klopt dat ten aanzien van
deze hoorzitting is voldaan
aan de juiste termijnen en
dat blijkt het geval te zijn.
Nina Versteege en later ook

haar echtgenoot Marc en
mevrouw Kremer gaven nog
meerdere voorbeelden van
volgens hun onzorgvuldig
en vooral overhaast handelen van de zijde van de gemeente, omdat het plan op
2 november aanstaande in
de raad aangenomen moet
worden. Naast een al officieel ingediende klacht bij de
gemeente, omdat iemand
het bestemmingsplan niet
mocht inzien, maken zij ook
duidelijk geen enkel vertrouwen te hebben in dit plan,
alsmede weinig maatschappelijke ondersteuning daarvoor. In de zo mooi beschreven toekomstvisie 'Parel aan
Zee' gaat kwaliteit boven
kwantiteit, doch hiervan is
met dit LDC-plan volgens
de vele aanwezigen beslist
geen sprake. De hoorcommissie neemt de vele opmerkingen mee en bepaalt
aan de hand hiervan haar
advies.

vervolg - pagina 1 - Middenboulevard: erfpacht of kopen
maken”, aldus Toonen.

100% akkoord voor koop

Overzicht grondpercelen van het Palace gebouw

Steekspel

“Wij hebben nu ons huiswerk gedaan en hebben een
externe taxateur in de arm
genomen die met deze cijfers is gekomen. Vervolgens
hebben we ook nog eens de
deskundigen bij uitstek, uit
Amsterdam, geraadpleegd
voor een ‘second opinion’. We
wisselen nu gegevens uit aan
de diverse belanghebbenden
en die hebben het goed recht
om ook een taxatierapport te
laten maken. Mocht zo een
eventueel rapport dicht bij
dat van ons liggen, dan is er
niets aan de hand en kan er

door goed overleg tot een definitief bedrag gekomen worden. Als daarentegen er een
groot verschil is, zal het een
stuk moeilijker worden. Dan
komt er wellicht een derde
taxateur, die door de beide
taxateurs voorgesteld wordt,
die een bindend advies geeft.
Als men dat niet wenst, dan
zal de rechter er aan te pas
moeten komen. Ik verwacht
een juridisch steekspel waar ik
niet op vooruit kan lopen. Het
maakt de raad in principe niet
uit wat er gebeurt, erfpacht
of koop. Het is aan de belanghebbenden om die keuze te

“Als niet iedereen achter koop
staat, zal het erfpacht moeten worden. Dus 100% koop
of niet, een mengvorm is niet
mogelijk”, zegt de wethouder.
De beslissingsbevoegdheid
over erfpacht, pachten en huren ligt bij het college. “Wij
informeren de raad en vragen
een besluit om de Algemene
Bepalingen op onderdelen te
wijzigen ten gunste van de
erfpachters. Daarnaast wil
het college een advies van
de raad of de aanbieding van
de koopprijs en de nieuwe
erfpachtcanon overeenkomt
met de wensen van de raad,
zoals vastgesteld in de Notitie
Erfpacht Middenboulevard uit
2009. Ze beslist dus niet. Er
zijn meerdere besprekingen
geweest met de belangenvertegenwoordigers van de VVE.
“Volgens mij is er voldoende
overleg geweest, maar dat
wil natuurlijk niet zeggen dat
partijen het dan ook eens zijn
geworden”, sluit hij af.

Volgens mij…

lijkt het Russisch: “bdanktvordekrabolomalifstmadelief”.
Het is een krabbel van mijn
zesjarige kleindochter. Ze zit
tegenwoordig op Hyves. U
weet wel een computerprogramma waar je gemakkelijk
vrienden mee kunt maken.
Ze stuurt mij de gekste krabbels die moeilijk te ontcijferen
zijn. Dat komt omdat ze pas
in groep 3 zit en zonder spatie
alles schrijft zoals ze spreekt.
De zin wordt gevolgd met kussende en dansende poppetjes.
Geweldig! Ik pak de telefoon
voor de ondertiteling.
Opeens maakt mijn computer net zulke rare zinnen als
Madelief. Het zal toch geen
virus zijn? Ik snap er even
niets van, wat doe ik fout? Met
harde tikken op mijn toetsen
probeer ik de ontbrekende
letters er tussen te proppen.
Maar het wordt alleen maar
erger. Opeens doet mijn muis
het niet meer. Dat zal je altijd
zien, er is niemand in de buurt
om mij te helpen. Overal vind
ik boekjes met handleidingen
maar geen één om mijn probleem op te lossen. Sinds kort
heb ik een ander toetsenbord
plus muis, alle twee zijn ze
draadloos. Ik schud nog een
keer met de muis. Opeens
snap ik het. Er zitten natuurlijk
batterijen in en daarom doet
niets het. Onhandig hoor. Na
wat gestoei met de techniek
is mijn computer aanspreekbaar. Op m’n scherm staat
weer een krabbel. Dit keer is
het beter te lezen. Kindlief
gaat vooruit.
Wat is het toch heerlijk om
kind te kunnen zijn. Geen
problemen met de communicatie. Eerlijk zeggen en
schrijven wat je denkt. Dat is
best moeilijk want sommige
mensen hebben erg lange tenen. Ondertussen krijg ik nog
een berichtje. Het lijkt wel een
kreet uit de folder van
de VVV. ““Hoi oma ik hep
sinn naar zantvortxx
madelief”. Geweldig! Ik
pak de telefoon en vertel dat ze welkom is.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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De hele winter door
iedere woensdag:
een visje eten bij XL

BY CHRIS KUIN

‘Vischloopers menue’

Naast onze à la carte kaart:

driegangen menu voor € 29,50
(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

Runderlende met mosterddille dressing
of
Huisgerookte zalm met gemarineerde
komkommerlinten
iii
Biefstuk Hereford
met champignonroomsaus
of
Victoriabaarsfilet met witte wijnsaus
iii
Italiaanse liefde

Vis, friet en sla € 6,95
De hele winter door

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Sushi restaurant

Vanaf een besteding van € 50,- eten
in het restaurant (NIET AFHAAL) krijgt
u een cadeaubon van € 5,-

Dinsdag gesloten

Deze actie loopt tot eind december

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Kerkstraat 5 (naast Giraudi) • Tel. 5735850
Dinsdags gesloten

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Herfstbloemen voor binnen en ook
leuke herfsttafereeltjes voor buiten

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook de seniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,-Do 17-09-09

		
Vr 18-09-09

Specialist voor al uw bloemwerken.

&Daytime
Daytime
Dreams&

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
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Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
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www.zandvoortsecourant.nl

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

De nieuwe MAY Collectie ligt weer in de winkel.
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.

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Bel: 5712102

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

Thee boutique met meer dan 60 soorten thee

Met trots presenteren wij

Harney & Sons

Mooie, lekkere, spannende, pure thee
in een mooi zijden theezakje verpakt.
Een biologisch/ fairtrade en/of KSA koosjer
geteelde en geproduceerde thee.

Er ligt een mooi zakje voor u klaar.

Kom snel want OP = OP

Wij zijn van dinsdag t/m zondag
geopend van 07.00 - tot 18.00 uur
Haltestraat 32a - Zandvoort

Mooie gastendoekjes vanaf € 9,95
Heerlijke
geurbuidels
vanaf € 7,95
Brasserie
restaurant Harocamo
LekkerKerkstraat
ruikende
zeepharten
€ 5,95
14 | 023-5712102
Ook leuk om samen cadeau te geven!

Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Aanbieding

voor vrijdag en zaterdag:

• Gevulde koeken: 4 halen - 3 betalen
• Gevuld speculaastaartje
van € 5,95 voor € 4,95
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven.
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Nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl
De gemeente Zandvoort en een aantal maatschappelijke
en sportieve verenigingen en clubs gaan de handen ineen
slaan om te komen tot een nieuwe vorm van Nieuwjaarsreceptie. Vorige week hebben zij de eerste informatieve
gesprekken gevoerd en zijn tot de slotsom gekomen dat er
degelijk back-up is voor een vernieuwend concept.
Het is de bedoeling dat het
aantal Nieuwjaarsrecepties
in Zandvoort wordt teruggebracht. Nu is het zo dat een
groot aantal recepties op dezelfde dag dan wel in hetzelfde weekend plaatsvindt en
dat die bezocht worden door
veelal dezelfde bezoekers.
Op initiatief van de gemeente Zandvoort, die een
uitnodiging aan meer dan
50 clubs en verenigingen

heeft gestuurd en een open
oproep op de gemeentelijke
website heeft gezet, is een
grote groep bijeen gekomen
in het clubhuis van de hockeyvereniging, om de ins en
outs van deze nieuwe opzet
te bespreken. Niet alle vertegenwoordigers konden zich
in de nieuwe opzet vinden
maar het merendeel stond
positief tegenover het idee.
Ook gaf een aantal van hen
aan dat hun club/vereniging

nooit een Nieuwjaarsreceptie
organiseert en/of het geld er
niet voor heeft. Toch hield ook
een aantal van hen een slag
om de arm voor intern overleg
binnen hun club/vereniging.
Naar aanleiding van de positieve reacties van deze bijeenkomst is besloten om de gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie
per 2012 te laten doorgaan
onder de noemer ‘Nieuw
jaarsreceptie nieuwe stijl’. Er
is een werkgroep samengesteld voor de praktische invulling. Verenigingen die aan
willen sluiten zijn altijd van
harte welkom en kunnen zich
melden via nieuwjaarsreceptie@zandvoort.nl, waar u ook
meer informatie kunt krijgen.

Scouts en zendamateurs bundelen krachten
Afgelopen weekend hebben de zendamateurs van Projectgroep .540 uit de regio Kennemerland/Zandvoort en scoutinggroep The Buffalo's gezamenlijk aan de JOTA meegedaan. De JOTA, een afkorting voor Jamboree On The Air, is
een scoutingactiviteit waar meer dan 500.000 scouts over
de gehele wereld aan meedoen.

De radio-antenne hoog in de toren

Vrijdagavond 22.00 uur werd
het internationale startsein
gegeven, waarna maar liefst
50 uur wereldwijd radio- en

internetcontact gemaakt
kon worden. Na een korte
technische uitleg kreeg
jong en oud de gelegenheid

om contact te zoeken met
andere scoutinggroepen.
Vanuit het gebouw van The
Buffalo’s werden zaterdag
vele radioverbindingen gemaakt met scoutinggroepen
in Nederland, maar ook in
Engeland en zelfs India! De
verbindingen duurden soms
twintig minuten, omdat er
veel vragen werden gesteld
en beantwoord. Favoriete
onderwerpen waren onder
andere het weer, leeftijd en
natuurlijk huisdieren. Naast
de JOTA werd er ook kleinschalig aan de JOTI (Internet)
meegedaan. Het Twitteraccount 'TheBuffalos' werd
voorzien van actuele foto's,
zodat ook via de website
www.thebuffalos.nl het evenement te volgen was.

ZANDVOORT SCHOON!? en glas, oud papier,
textiel en plastic verpakkingsafval

Doe flessenglas, oud papier, textiel en plastic verpakkingsafval uitsluitend in de daarvoor
bestemde containers. Deze staan op diverse plekken in Zandvoort. (Voor een overzicht
van containerlocaties zie www.zandvoort.nl). Om geluidsoverlast te voorkomen, mag
u alleen afval in de containers doen tussen 7.00 uur en 22.00 uur. Oud papier kan bij
laagbouwaansluitingen ook aan huis worden opgehaald. U
kunt daarvoor een speciale rolcontainer bestellen. Textiel wordt
enkele keren per jaar in de hele gemeente ook huis aan huis
ingezameld door instanties die daar vergunning voor krijgen.
Door al deze stoffen apart aan te bieden kunnen ze makkelijker Gemeente Zandvoort
worden verwerkt voor hergebruik, wat een besparing oplevert
voor het milieu en …..de afvalstoffenheffing!

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)

Dancing moet dicht

De mogelijkheid bestaat
dat dancing Fame in de
Haltestraat dicht moet. Er
zijn al langere tijd meldingen en klachten van omwonenden en de gemeente
heeft dermate vele en ernstige overtredingen van
de wet en de vergunning
geconstateerd, dat de eigenaar per brief is gemeld
dat de gemeente van plan
is de horecagelegenheid te
laten sluiten. Vandaag, donderdag 20 oktober, krijgt de
eigenaar de gelegenheid
om zijn zienswijze aan de
burgemeester kenbaar te
maken waarna een definitief besluit genomen zal
worden.

Gezellige open dag

Het was niet overweldigend
druk tijdens de Historische
open dag in De Krocht. Maar
de bezoekers die kwamen
waren zéér geïnteresseerd
in het aanbod van de diverse
verenigingen. De tafels van
de Bomschuit Bouwclub
en de Bunkergroep waren
rijkelijk gevuld met interessant materiaal. Onbekende
foto’s van Zandvoort werden vakkundig ingescand
en bezoekers werden door
de vrijwilligers van de NGV
ingelicht over hun verre
voorouders. Het JuttersmuZEE-um toonde weer
vers gejutte attributen
en het Genootschap Oud
Zandvoort kon weer nieuwe
leden bijschrijven. De stichting BZCE kreeg veel vragen
over de toekomstige plannen om het Raadhuisplein
te gaan volbouwen. Maar
De Wurf had een primeur!
Olga Poots, getooid in
Zandvoortse kledij, meldde

zich aan bij de folkloristische
vereniging. Al met al was het
een gezellige en tevens een
nuttige open dag.

Teleurgestelde inwoner

Een Zandvoortse inwoner mailde: “Ik ben gek op
zwemmen maar de lol gaat
er vanaf om in het mooie
zwembad van Center Parcs te
gaan zwemmen. De reden?
Tussen neus en lippen door
is het avondtarief verhoogd,
en voorheen kon je om 17.00
uur zwemmen maar dat is
18.00 uur geworden, echt
niet te geloven! Dan kan
je zeggen neem een voordeelpas, nou sorry maar dat
scheelt me 50 cent als inwoner van Zandvoort. Waar
is het zwembad gebleven
waar ik vroeger met veel plezier zwom en wat toen echt
goedkoop was vergeleken
met nu? Voor de Zandvoortse
inwoners en hun kinderen
zijn er geen leuke aanbiedingen meer. Jammer!”

Burlen

zonder schade blijft bewijst
wel bijgevoegde foto van
Klaas de Vries. Het halve
gewei van dit damhert is
afgebroken, hij zal dus in
de gevechten niet veel kans
meer maken.

Herfstexcursie
voor kinderen

Zondag 23 oktober organiseert het IVN ZuidKennemerland in samenwerking met Waternet een
spannende wilde herfstexcursie in de Amsterdamse
waterleidingduinen. Kin
deren van 6 tot 12 jaar
gaan, onder begeleiding
van IVN-natuurgidsen, als
echte natuurvorsers in de
schemering op zoek naar
de 'wilde' herfst. Struinend
door de duinen op zoek naar
diersporen, naar burlende
herten en naar bijzondere
paddenstoelen. Trek stevige
schoenen aan en neem je
verrekijker mee. Ouders
gaan niet mee. De excursie
begint om 16.00 uur bij de
ingang Zandvoortselaan
en duurt anderhalf uur.
Aanmelden vooraf is niet
nodig. Deelname is gratis.
Toegangskaart verplicht.

Geweldig resultaat

Het is momenteel de bronstperiode voor de damherten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. De herten doen dan stoer en maken
onderling uit wie de sterkste
is en wie de meeste vrouwtjes mag bezitten. Ze doen
dit door te ‘burlen’ (een soort
brullen) en door met hun
grote geweien met elkaar in
gevecht te gaan. Ook wrijven
ze met hun geweien door de
struiken om hun gebied af te
bakenen. Dat dit niet altijd

Op 8 en 9 oktober liepen de
Zand(voort) lopers, Alida van
Soolingen en Zisca en Bert
Beumer, de 60K-walk van
Bussum naar Amsterdam
ten behoeve van borstkankeronderzoek. Ook Marian
na Schoorl liep individueel
mee. Het resultaat van de
Zand(voort) lopers is het fantastische bedrag van € 5.550
geworden voor stichting ‘A
Sister’s Hope’. Ook volgend
jaar willen ze weer mee
doen en hopen dan op meer
lopers zodat het bedrag voor
het goede doel nog hoger
kan worden. De totale opbrengst van 391 wandelaars,
vele vrijwilligers en sponsoren bedraagt maar liefst
€ 800.000.
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De actieve makelaar in Zandvoort!
Kamerlingh Onnesstraat 38

ur

Zandvoort

u
te h

Huurprijs: € 975,= per mnd

Een ruime 3-kamerwoning geheel gelegen op de
begane grond in een rustige woonomgeving in
Zandvoort Noord. De woning heeft een royale
woon- en eetkamer, een woonkeuken, een bad
kamer en 2 slaapkamers.
• Voortuin groot circa 80 m2;
• Voorzien van dubbelglas en grotendeels
een tegelvloer;
• Waarborgsom 2 maanden huur;
• Woonoppervlakte ca. 130m2.

(Excl. gas-water-elektra)

Passage 3-9

w
nieu

Zandvoort

Vraagprijs: € 175.000,= k.k.
Celsiusstraat 192-8

w
nieu

Zandvoort

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.
Jan Steenstraat 9A

V

HALF ND
AA
RIJST

Zandvoort

Vraagprijs: € 209.000,= k.k.

Zeer verzorgd appartement gelegen op de hoogste
(8ste) etage met een fabelachtig uitzicht over
land én zee met parkeermogelijkheden op eigen
terrein voor het complex! De living heeft een
prettige lichtinval, de keuken en badkamer zijn
zeer verzorgd en de slaapkamer ruim te noemen.

Burg. van Alphenstraat 57f22

ur

Zandvoort

u
te h

•
•
•
•

Huurprijs: € 975,= per mnd

Parkeermogelijkheden op eigen terrein;
Lift en berging op de begane grond;
Digitale plattegrond op de wibsite;
Woonopp.: ca. 65 m2, waarborgsom € 1.950,=.

(Excl. gas-water-elektra)
Dit compleet gerenoveerde (2008) HOEK-
appartement is in een uitstekende staat van
onderhoud en kan zo betrokken worden!
Het is zeer modern en luxueus verbouwd met
hoogwaardige materialen. De keuken, de vloer,
badkamer en toilet het is prachtig aangelegd.
Zelf de “shutters” blijven achter!
• Royaal balkon om geheel appartement
met gehele dag zon;
• Lift en berging in het gebouw aanwezig;
• Servicekosten: € 198,= p/m (incl. voorschot stookkosten);
• Woonoppervlak: ca. 63 m2.

Ruim en in nieuwstaat verkerend appartement
gelegen op de 2e verdieping en tevens hoogste
etage met 2 slaapkamers en een heerlijk inpandig
balkon op het westen met veel privacy. Het betreft
een kleinschalig complex in een rustige woon
omgeving en beschikt over een lift, een berging
in de onderbouw en een gemeenschappelijke
daktuin.
• Het gehele appartement is v.v. een
fraaie laminaatvloer;
• Mechanische afzuiging, geheel v.v. dubbel glas;
• Service kosten € 90,= per maand;
• Woonoppervlakte ca. 90m2, bouwjaar 2002.

Deze ideale starterwoning is geheel gerenoveerd
en gelegen op een AANTREKKELIJKE locatie!
Het beschikt o.a. over een sfeervolle woonkamer,
3 slaapkamers, een moderne en royale badkamer
én een balkon. Het is rustig gelegen nabij het
centrum en op loopafstand van het strand en
het NS treinstation.

Grote Krocht 30a

w
nieu

Zandvoort

Vraagprijs: € 209.000,= k.k.
Zandvoortselaan 58

K AR

AKTER

Zandvoort

Vraagprijs: € 429.000,= k.k.
Koningstraat 17

d
taan
js
i
r
v

Zandvoort

• Geheel gerenoveerd en zo te betrekken;
• Starterslening verkrijgbaar
via gemeente Zandvoort;
• Woonoppervlakte: ca. 80 m2.

Vraagprijs: € 275.000,= k.k.

Starters opgelet! Deze 3-kamerbovenwoning is zo
te betrekken en gelegen midden in het centrum van
Zandvoort, doch in de luwte. De woning is voorzien van
kamer-en-suit deuren en vier praktische kasten, een
semi open keuken, 2 slaapkamers en een royaal zonnig
DAKTERRAS met een bergkast. Een boodschap vergeten
is vanaf nu geen ramp meer aangezien de bakker, de
slager, de supermarkt, etc. op loopafstand aanwezig is.
•
•
•
•

Midden in het centrum gelegen, doch in de luwte;
Zo te betrekken, servicekosten € 80,= p/m;
Fraaie laminaatvloer, paneeldeuren en hoge plafonds;
Woonoppervlakte: ca. 75m2.

Deze HALFVRIJSTAANDE woning is gelegen op
een aantrekkelijke locatie met o.a. een oprit,
een ruime garage, een sfeervolle living en een
zonnige tuin op het ZUIDEN! Kortom een woning
met vele mogelijkheden, die van binnen gezien
moet worden.
• Bouwkundige keuring ter inzage bij makelaar;
• Gelegen op loopafstand van duinen,
strand en centrum;
• Mogelijkheden tot realiseren van een dakopbouw
(na verkregen toestemming van de gemeente);
• Woonoppervlakte: ca. 128m2, perceelopp.: 362m2.

In een van de meest pittoreske straatjes is dit nagenoeg vrijstaande karakteristieke woonhuis uit 1905
gelegen. De woning is in een uitstekende staat van
onderhoud en is bijzonder sfeervol! Het beschikt
over een woonkamer met open haard, 2 slaapkamers, een moderne badkamer, een fraaie keuken,
een knusse patio en een schuurtje.
•
•
•
•

Bijzondere en vrijstaande woning op unieke locatie;
Openhaard en glas-in-lood bovenlichten;
Garantie op de keukenapparatuur;
Woonopp. ca. 80 m2, perceelopp. 93 m2.

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

WORDT ONZE HUISVRIEND op www.facebook.com/greeven-makelaardij
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Strandvoort De Zandvoortse strandpaviljoens

door Joop van Nes jr.

Als een Phoenix uit de as herrezen

Club Nautique, restaurant aan het strand

Het jaarrondpaviljoen de Haven van Zandvoort is weer geopend. Na de verwoestende

Club Nautique is een trendy strandpaviljoen aan de Boulevard Barnaart in Zandvoort,

bent weer van harte welkom op deze mooie locatie.

nente strandpaviljoen heeft een mediterrane uitstraling en staat bekend om de ver-

brand in de nacht van 31 mei van dit jaar, is het als een Phoenix uit de as herrezen. U

Een haven is meer dan een
plek waar schepen komen
en gaan. Een haven is een
ontmoetingsplaats voor
alle rangen en standen.
Daarnaast is een haven
altijd een centraal punt.
En dat is De Haven van
Zandvoort dus ook! Aan
zee, in het centrum van
Zandvoort, dicht bij het station en 365 dagen per jaar
geopend!

een restaurant. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid
om met behulp van een
unieke, flexibele scheidingswand een ruimte te
creëren waar uw eigen evenement aan het strand zou
kunnen plaatsvinden, exact
toegesneden op het aantal gasten dat u verwacht.
Onnodig is het te zeggen
dat de culinaire mogelijkheden bij De Haven van
Zandvoort bijna oneindig
Het jaarrondpaviljoen be- zijn. Vrijwel alles wat u
staat uit een Grand Café en wenst, kan bij De Haven

van Zandvoort. Het paviljoen ademt een warme
sfeer en met de uitstekende
bediening en dito keuken
is het goed toeven aan het
Zandvoortse strand, net
naast de Rotonde.
Bij Grand Café De Haven
van Zandvoort staat voor
elk moment van de dag
een ruime keuze aan culinaire heerlijkheden voor u
op de kaart. Of het nu voor
het ontbijt of de lunch is,
voor bij de borrel of het diner maar ook voor feesten
en partijen bent u bij De
Haven van Zandvoort aan
het goede adres.
Strandpaviljoen 9, De Haven
van Zandvoort, gelegen net
achter het Holland Casino
Zandvoort, tel. 5718888.
Meer informatie vindt u
op www.dehavenvanzandvoort.nl.

Cuby Memorial
Op zaterdagavond 22 oktober vindt in het Wapen Van Zandvoort een memorial plaats naar
aanleiding van het overlijden van Harry (Cuby) Muskee. De bluesgroep Cuby & The Blizzards uit Drenthe, met Muskee als de grote ‘roerganger’, was al sinds de zestiger jaren van
de vorige eeuw een behoorlijk gevestigde naam onder de kenners. De groep kreeg zelfs het
predicaat ‘Beste bluesgroep van het vaste land van Europa’.
Cuby, geboren Assenaar,
vormde na wat probeersels
een groep met muzikanten
om zich heen, welke stuk
voor stuk klinkende namen
werden in de Nederlandse
muziek scene. Herman
Brood, Elcoo Geeling, Hans
Waterman, Hans Lafaille
enz. drukten hun stempel op
het geluid van de groep. Tal
van bekende buitenlandse
artiesten deden optredens
met de groep, zelfs Van
Morrison was van de partij,
maar ook Eddy Boyd en John

Lee Hooker speelden met ze
mee.
Vanaf de eerste LP ‘Desso
lation’ via ‘Groeten uit
Grolloo’ tot zijn laatste CD
‘Cats Lost’, een jaar geleden,
was Cuby de zoekende blueszanger van de Lage Landen,
op zoek naar manieren om
zich te uitten. De laatste jaren onder andere met het
prachtige ‘Brother Booze’
samen met Roy Kuschel.
De twee presentatoren van

de avond, Joop van Nes jr. en
Jacques Jongmans, zijn rasechte Cuby-fans en staan
garant voor een avond die
een schat aan informatie
zal bevatten en zal er, als
het aan hun ligt, geen nummer van deze legendarische
groep worden overgeslagen. Deze man en zijn band
zijn voor de vaderlandse
muziek te belangrijke geweest. Zaterdagavond vanaf 20.00 uur in het Wapen
van Zandvoort, aan het
Gasthuisplein in Zandvoort.

dichtbij het circuit en op loopafstand van het station en het centrum. Het permarassende en sprankelende menukaart. Ook kunnen de gasten dagelijks van specialiteiten genieten die via schoolborden worden aanbevolen.

zicht van trouwlustigen,
vanwege de unieke locatie
en de zee aan mogelijkheden.

Lekker ontbijten, lunchen
of dineren op het terras of
in het paviljoen, met de zee
altijd binnen handbereik.
En er is veel mogelijk in
het paviljoen van Maarten
Keislair en Werner Coen
raad: van barbecues voor
kleine gezelschappen tot
bedrijfsfeesten voor 500
personen. De lunch- en
dinerkaarten kennen een
aantal specialiteiten als
Nautique’s Proeverij, een

lunch of voorgerecht met
allerlei lekkers uit de zee en
diverse salades. Maar ook
dungesneden Pata Negra
en een Thaïse salade met
ossenhaas zijn uitstekende
‘starters’. De hoofdgerechten zijn onderverdeeld in
gerechten van het land, uit
de zee en vegetarisch.
Als niet alledaagse trouwlocatie komt Club Nau
tique ook steeds meer in

Onlangs stond een bluesconcert, het eerste evenement voor de winterperiode van Club Nautique,
op de agenda en de beide
heren zijn vast van plan om
daar een vervolg aan te geven. “Wat dat gaat worden
kan ik nog niet aangeven
maar het zal vast en zeker
weer een klapper worden”,
zegt Coenraad.
Club Nautique, Boule
vard Barnaart 23 in Zand
voort.Reserveren kan via
tel. 5715707 of via de website www.clubnautique.nl.
Dagelijks geopend tussen
08.30 uur en 00.00 uur.

Voedingsvoorlichting bij
GALM+ sport- en speluur
Vrijdag 14 oktober heeft de GALM+ groep een interessante
voedingsvoorlichting gekregen. Na afloop van het sport- en
speluur, die wekelijks op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur onder leiding van Elly de Jong plaatsvindt, kregen de deelnemers
informatie van diëtiste Marloes Mulders van Zorgbalans.
Aan bod kwamen de onderwerpen gezonde voeding,
overgewicht (energiebalans) en beweging. Waarop
moet je letten op de verpakkingen in de supermarkt?
Wat zijn valkuilen op het
gebied van voeding? Het
was een geslaagde bijeenkomst geeft Mulders aan:
“De deelnemers waren erg
enthousiast!”
De sport- en spelgroep sport
nog tot eind 2011 via het

GALM+ project in de gymzaal van de Oranje Nassau
School. Daarna wordt het
GALM+ project afgesloten
met een fittest. Het streven
is om de groep vervolgens
zelfstandig onder leiding
van docent Elly de Jong verder te laten sporten.
Wie interesse heeft in deelname aan het sport- en spel
uur, of in de andere GALM+
activiteiten sportief wandelen, nordic walking en

keepfit (fitness bij Kenamju),
kan contact opnemen met
Sportservice HeemstedeZandvoort op 023-5319475
of via hhabers@sportserviceheemstedezandvoort.nl.

GALM+

GALM+ wordt aangeboden door de gemeente
Zandvoort en is bedoeld
voor inwoners in de leeftijd
van 65 tot 75 jaar die niet of
weinig sporten of lichaamsbeweging hebben. Voor dit
speciale sportstimuleringsproject is de helft van de
inwoners in deze leeftijdscategorie vorig jaar uitgenodigd om deel te nemen
aan een fittest en vervolgprogramma.
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Blazers in diverse
kleuren en modellen

Een lagere hypotheekrente of
meer rente op uw spaarrekening?
Profiteer nu van de rentevoordeelweken! Wij vergelijken
graag voor u of een lagere hypotheekrente mogelijk is,
zodat u maandelijks extra geld te besteden heeft. Ook als
u meer rente op uw spaarrekening wilt, adviseren wij u graag..
Profiteer van onze ervaring, kennis en deskundigheid op het gebied van:
• Hypotheken
• Verlenging hypotheekrente
• Besparen op hypotheek
• Verzekeringen
• Financiële planning
www.eigenwijs-makelaars.nl
(o.a. in geval van echtscheiding)
Loop eens binnen op de Grote Krocht 38
(kantoor Eigenwijs Makelaars)

nu vanaf € 14,95
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of bel ons voor een vrijblijvende
afspraak: 0252 24 19 60

www.borghhave.nl
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Wat een verwennerij, aangeboden door OOk Zandvoort
De eerste verwendag voor (ex)kankerpatiënten vorige
week vrijdag was een groot succes. Deze verwennerij stond

in het teken van Pink Ribbon, omdat deze stichting oktober
heeft uitgekozen als maand om stil te staan bij kanker. Dat

was voor Steunpunt OOK Zandvoort de aanleiding om een
heerlijke verwendag te organiseren. Het aanbod bestond
uit allerlei workshops en een voortreffelijke lunch.

Betsy Lankhorst en Nathalie Lindeboom

tekst en foto Nel Kerkman

Elke tweede vrijdag van de
maand wordt van 10.30 tot
12.00 uur onder leiding van
Betsy Lankhorts, verpleegkundige oncologie, een van tevoren gekozen thema besproken
door en met (ex)kankerpatiënten. De Toon Hermansgroep
bestaat een jaar en mede op
verzoek van deze groep is de
verwendag aangeboden aan
andere lotgenoten. In het jaar
is er veel tot stand gekomen,
zo is er op de maandagochtend een speciale yoga en
Nathalie Lindeboom van
Steunpunt OOK Zandvoort is
tevens in gesprek met Nieuw
Unicum om met de Toon
Hermansgroep onder begeleiding te gaan bewegen in
het water.

Voor elk wat wils

De deelnemers konden uit
vijf workshops kiezen: een
hand- en voeten massage,
een gezichtsbehandeling,
een workshop Intuïtief tekenen, kleien of yoga te volgen. Dat was beslist niet tegen dovemansoren gezegd
want na de koffie waaierde
groepsgewijs iedereen naar
zijn gekozen workshop uit.
Onder de lunch werden de
creatieve ervaringen uitgewisseld en werd er informatie gegeven over de Toon
Hermansgroep. De docenten
die op vrijwillige basis zich
hadden ingezet werden verrast met een schitterende
bos bloemen. Iedereen was
het over eens: het was heerlijk om je eens te laten verwennen.

Zandvoortse hulp in Guatemala geslaagd
De Zandvoortse ondernemer Floris Goezinne heeft veel

voldoening overgehouden aan zijn missie naar Guatemala,
waar hij mee heeft geholpen met het bouwen van huizen
voor arme gezinnen. Floris was daar de afgelopen maand
een kleine week met 22 andere Nederlanders op initiatief
van de non-profitorganisatie Habitat for Humanity.

Floris (2e van links) bij de bouw van een huis

Goezinne: “Het was een geweldige ervaring om mee te
maken. We hebben er ruim
vier dagen meegewerkt aan
de bouw van vier huizen. De
groep bestond uit meer vrouwen dan mannen, maar de
dames hebben zich kranig
geweerd. Elke dag werden we
om acht uur met een busje
van het hotel in Cobán naar
de bouwplaats gebracht, gelegen in een oerwoud. Zo een
rit duurde soms langer dan

normaal omdat er hier en
daar stukken weg waren verdwenen door aardverschuivingen die daar regelmatig
voor komen. Dan moesten
de gaten eerst met stukken
steen worden gedicht. Dan
pas konden we verder.”
“De eerste werkdag stroomde het van de regen. Bij een
van de huizen liepen de gegraven geulen steeds vol
modder waardoor er niet ge-

werkt kon worden. Gelukkig
konden we bij de bouw van
de andere woningen wel
nuttig werk verrichten. Al het
bouwmateriaal moest handmatig naar de bouwplek
worden vervoerd. Dat betekende veel sjouwen van stenen, die ruim twaalf kilo per
stuk wogen! Sommigen van
ons wilden ook gaan metselen, maar dat werd door de
lokale bouwvakkers, met wie
we moesten samenwerken,
niet echt gewaardeerd. Toen
ze echter zagen dat we het
wel konden, vonden ze het
prima. We werkten tot vier
uur ’s middags en gingen
dan met het busje terug
naar het hotel, dat er best
leuk uitzag. Het was weliswaar vier sterren, maar dat
kun je niet met onze hotels
vergelijken. Bij het douchen
moest je maar afwachten of
er warm water was.”
Veel van de omgeving heeft
Floris niet gezien. “Ja, van
Guatemala City naar Cobán.
Dat was zo’n 180 km. Tijdens
die rit kregen we wel een
goed beeld van het landschap in dit gedeelte van
Guatemala. Het verkeer is er

vrij chaotisch. Ze rijden dwars
door elkaar heen. Je ziet auto’s rijden die door stickers
bij elkaar worden gehouden.”
“Alleen de stad in gaan werd
ons afgeraden, dat was te
gevaarlijk. Mensen met pistolen of geweren zijn daar
heel normaal in het straatbeeld. Je hoort ook regelmatig dat er wordt geschoten. Dat dachten we ook de
eerste nacht dat we in het
hotel waren. We schrokken
wakker van enorme knallen.
Bleek het vuurwerk te zijn
dat daar ’s morgens heel
vroeg wordt afgestoken als
er iemand jarig is.”
“Het een geslaagde missie.
Het geeft enorm veel voldoening dat je zelf iets kunt doen
op een plek waar hulp heel
welkom is. De families van
de huizen waaraan we mee
hielpen met bouwen, waren
heel dankbaar. Alleen dat al
geeft me een enorm fijn gevoel. Volgend jaar ga ik weer
maar dan naar Nepal, helpen
bij de bouw van bamboe huizen.” Meer informatie over de
bouwreizen vindt u op www.
habitat.nl.

MiEs Company
Creative Gifts

door Erna Meijer

Drie jaar geleden is Esther Rosekrans vanuit haar huis in
Zandvoort, waar zij al 22 jaar woont, van start gegaan met

MiEs Company Creative Gifts, haar bedrijf in relatiegeschen-

ken, give-aways, premiums en op maat gemaakte kerstpak-

ketten. De naam staat voor 'Maatwerk, inspirerend, Enthousiast, sprankelend' en dat is precies de kracht van Esther.

"Het gaat om de kunst van
het geven, dat is heel belangrijk in deze branche. Een
werknemer of relatie moet blij
naar huis gaan met een heel
persoonlijk cadeau, waaruit
je de juiste sfeer van een bedrijf kunt proeven en waarbij
niet de zoveelste fles wijn of
champagne wordt gegeven.
Mijn specialiteit is het raken
van specifieke doelgroepen
op een creatieve manier. Ik zit
daarom het liefst uitgebreid
met de opdrachtgever om
de tafel om samen te kijken
naar hetgeen het bedrijf wil
uitstralen en wat voor soort
mensen er werken. Dat geeft
een goed beeld, waardoor ik
op zoek kan gaan naar het
juiste cadeautje. Ik lever dan
ook beslist geen standaardartikelen."
Het bijzondere van haar werkwijze en adviezen is vooral dat
zij ook met name aandacht
geeft aan het verpakkingsmateriaal. Meestal wordt de
verpakking weggegooid, maar
Esther weet dusdanig creatieve oplossingen hiervoor te bedenken dat dit juist een leuk
of praktisch onderdeel van
het geheel wordt. Zo heeft zij
voor het Molenjaar 2011 van
de Provincie Zuid-Holland een
prachtig blik laten ontwerpen,
gevuld met speciaal door een
molen gemalen meel, met
daarop een recept voor een
apart molenkoekje. Een ander
voorbeeld: een handig linnen

tasje met persoonlijke opdruk,
gevuld met bloembollen, een
speciaal plantschepje en bloemenkaarsjes.
Denk ook eens aan speciale
geboorte- en jubileacadeaus!
Niet alleen nuttige en leuke
presentjes, die niet veel hoeven te kosten ("ik werk vanuit
huis, heb geen opslagruimte
nodig en daardoor lagere
overheadkosten, waardoor ik
scherp kan offreren"), want
voor het inpakken van de
(kerst)pakketten schakelt
zij de sociale werkplaats in
Nieuw Vennep in. Een dubbel
effect dus want zowel de zorg
voor de maatschappij als het
milieu spelen bij haar een rol.
Esther Rosekrans zit al bijna 10
jaar in deze business; zij staat
twee keer per jaar met een eigen stand op de Nederlandse
beurzen en bezoekt regelmatig beurzen in het buitenland
om inspiratie op te doen.
Hoewel zij al voor een paar
Zandvoortse ondernemers
aan de slag is geweest, zou
zij graag haar know how en
onderscheidend vermogen
op dit gebied aan meerdere
Zandvoorters willen bewijzen.
Als u eens met wat anders en
een origineler cadeau of relatiegeschenk voor de dag wilt
komen, neem dan contact op
met MiEs Company Creative
Gifts, Haarlemmerstraat 90,
tel. 06-41526239.
www.miescompany.nl.
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Gezocht, om te huren:
Praktijk/bedrijfsruimte
Ruimte vanaf 35 m2,
in Zandvoort.
Bel: 06-81493719
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Te huur:
Van Galenstraat garage
geschikt voor 2 auto's
€ 145,- per maand
Tel.: 06-53256274

ZANDKORRELS

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.
.........................................................

Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid. 14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................

Valk Glasstudio
voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568

Garages te huur:
Karel Doormanstraat
onder het gebouw
€ 145,- per maand.
Aan de Van Galenstraat
€ 120,- per maand.
Info: 06-53256274

Woningruil
Aangeboden: 4 kamer flat te Zandvoort 5 hoog met lift
vrij uitzicht, vrij parkeren. Eigen c.v., grote woonkamer.
Alles gelijkvloers ! Groot balkon.
Gezocht: woning met tuin/plaats
en min. 3 slaapkamers, te Zvrt.
Reacties naar: tel. 06-81383418
of zandvoortstrand@hotmail.com

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

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

Te huur per direct:
een garage/werkplaats
in Zandvoort. 55m2.
Te gebruiken voor
meerdere doeleinden.
Toilet, elektra en water
aanwezig. € 400 p.mnd.
06-46027585
.........................................................

Te koop: grote mooie
garage. Stalen kanteldeur,
stenen wanden.
In ondergrondse
parkeergarage Fenemaplein.
Prijs: € 16.000,- k.k.
Tel. 023-5252212
of 06-44162143
.........................................................

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort.
.........................................................

Wie wil komen DARTEN
op de mooiste DARTBAAN
van Zandvoort?
Informatie:
Sportcafé Zandvoort
Jan Smit 06 54616812.
.........................................................

Nieuwe cursus
KUNSTGESCHIEDENIS
Expressionisme in
de schilderkunst
van de 20ste eeuw
9, 16 en 23 november
in Zandvoort
drs Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................
L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
antislipmatjes,
voetenbankje, helping
hand, sta-op-hulpen,
sta-op stoel,
repose producten
(decubityus preventie),
elleboog/hielbeschermers
.........................................................
Massage Zandvoort
Praktijk voor
massagetherapie
Even tijd voor uzelf
houdt u fit en gezond. Info:
www.massagezandvoort.nl
Kosterstraat 13-A
(Plony's Haarwinkel)
.........................................................
WellnessMassage
in Zandvoort
Introductieaanbieding:
Reserveer nu uw heerlijke
ontspanningsmassage
bij praktijk Ixchel. Nu
van € 45,- voor € 37,50!
Bel 084-0030228
WWW.ixchel.jouwweb.nl
.........................................................
Vanaf 26 oktober
ZUMBA lessen
bij De Haven
van 09.30 tot 10.30 uur
Tegen inlevering
van deze coupon
1x gratis proefles

Thee Weetje
Wist u dat Thee goed
kan helpen bij ontstoken
en gevoelige ogen. Zo kun je
een watje deppen in koude
kamille thee en de onstoken ogen schoonmaken
van buiten naar binnen.
Of water koken, theezakje
daarin stoppen totdat deze
vochtig wordt, uitknijpen
en op het oog leggen.
Tea-Licious
.........................................................
Woningonderhoud
Schilderen - verbouwen sanitair - van tuin tot dak.
We kunnen weer
opdrachten aannemen.
Al 12 jaar in Zandvoort e.o.
www.rin-woningonderhoud.nl
06-23582119 Gratis offerte
.........................................................
Wonderen
gebeuren nog steeds. Bent
u ziek of in problemen?
Kom en zie op 2 november
om 19.30 uur bij genezings
dienst in de pkn kerk.
Info: 06-44820123.
.........................................................
Te huur: kamerappar
tementen nabij centrum.
Per direct, t/m 1 juni 2012.
Info: 023-5719541
.........................................................
Appartement
te huur tot 31-3-2012.
€ 750/700 p.mnd. all-in.
Hogeweg 15 Zandvoort,
tel. 5713127
.........................................................
Te huur: luxe appartement
in centrum. Boven
discotheek Chin Chin.
G/W/L/TV en Internet.
Alles incl.: € 750 p.m., 1 mnd
borg. Info: 06-53344660
.........................................................
Te koop: garnalenvisnet
kro met waadpak.
€ 70,- Tel. 5714469

Sporen uit het verleden
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door Nel Kerkman

Rinkel

Het getoonde glas-in-loodraam is niet meer te zien in café-restaurant Rinkel

Vrijdag 21 oktober start de de zesde editie van Nederland

maar is destijds door mevrouw M. v.d. Meulen aan het Genootschap Oud Zand-

Leest, die duurt tot 18 november. Leden vanaf 16 jaar ont-

voort geschonken en staat in depot. Onder aan het raam staat ‘atelier fa. Klaas

vangen in die periode gratis de roman ‘Het leven is vur-

v.d. Mije’ maar ook dit raam is gemaakt door de zoon van Klaas, Dick v.d. Mije.

rukkulluk’ van Remco Campert, met de aansporing het te

Hij was als glazenier werkzaam in het schildersbedrijf en hij had later een eigen

lezen en er met anderen over te praten. Deze actie geldt

atelier in de Willemstraat.

zolang de voorraad strekt.

Het raam is speciaal gemaakt voor het 50 jarig jubileum
van Rinkel en laat zien hoe het bedrijf, gekocht in 1909
van Carels, uitgroeide tot een groot familiebedrijf met een
lunchroom annex café-restaurant. Eind 1969 besloot de
familie Rinkel het pand te verkopen aan de firma Keyser de
Nijs uit Hillegom om in het beneden gedeelte een Hema
te vestigen. De opening van het nieuwe winkelbedrijf vond
op vrijdag 5 juni 1970 plaats. Boven het pand leefde de

naam Rinkel voort.
De heer Eylders,
bekend van galerie Eylders, nam de
exploitatie van café-restaurant Rinkel in handen. Lang
heeft dit niet geduurd, want enkele jaren later werd
het café-restaurant omgedoopt in café ‘De Bierwinkel’.
Tegenwoordig is er restaurant/lounge Bliss in gevestigd.

Heeft u ook een of meer glas-in-loodramen in huis? U kunt 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

Magistraal optreden Utrechts Byzantijns Koor
Onder de bezielende leiding van de charismatische en passievolle dirigent Grigori Sarolea
trad afgelopen zondag in de zeer goed gevulde Protestantse Kerk het Utrechts Byzantijns
Koor (UBK) op. Dit koor, bestaande uit louter Nederlandse mannen, is in 1951 opgericht en

heeft een heel bijzondere plaats verworven binnen de Oekraïense gemeenschappen over
de gehele wereld met zowel religieuze als profane (niet kerkelijke) liederen.

De kerkbanken zaten vol bij het Utrechts Byzantijns Koor

De dirigent Sarolea (1967),
die sinds 1992 het UBK leidt,
is niet alleen een veelzijdig
musicus, maar zijn enthousiasme en zijn voor het meeste
publiek jammer genoeg niet
zichtbare non-verbale acties
naar het koor toe werken zeer
aanstekelijk en geven blijk
van grote betrokkenheid. Hij
vertelde aan het begin van
het concert over de bijzonder rijk versierde Oekraïense
kerken met de kleuren van
de vele fresco's en iconen en
de geuren van de wierook en
de kaarsen, die de opstijging
van de gebeden versterken.

Nedeland Leest 2011:
‘Het leven is vurrukkulluk’

Zo noemde hij het kleurrijk
geklede 30-koppige koor 'een
afbeelding van de engelen, die
hun gezang laten horen'.
Voor de pauze bestond het
repertoire uit liturgische gezangen van de Slavisch-By
zantijnse ritus. Nummers als
'Cerez pole', Bogotodice Dewo
(Ave Maria) gaven direct al de
bijzondere kwaliteit aan van de
zangers, die in eerste instantie alle teksten via fonetisch
schrift onder de knie dienen
te krijgen. Zeer indrukwekkend was de Vredeslitanie gebeden, mede door de dirigent

voorgezongen en door het
koor bevestigd met 'Hospodi
pomily' (Heer ontferm U). Het
publiek, waaronder ook fans
die al vanaf 1997 alle optredens van het koor bezoeken,
voelde ook de rillingen over
de rug lopen bij het 'Sw'atyj
Boze' van P. Tschaikovskyj en
het Alleluja, waarbij de mooie
stemmen nog extra tot hun
recht kwamen.
De wereldlijke liederen, die na
de thee werden vertolkt, hadden over het algemeen een
vrolijker en pittiger tempo,
zoals bij de Kozakkenliederen

'Kozak kon'a en 'Oj u poli', waar
de liefde voor zijn land en voor
de mooie Kozakkenmeisjes
uit spraken. Met name WestOekraïne is in het verleden
vaak overheerst geweest
door vele omringende landen
en een tweetal liederen getuigde hiervan. 'Zapowit' (testament) is zelfs de onofficiële
nationale hymne en voor velen
overal ter wereld een emotionele gebeurtenis als dit lied
gezongen wordt.
Uiteraard kwam het koor
niet weg zonder een toegift.
Allereerst werd een zegewens
(veel gezondheid, vrede en
voorspoed) gezongen, waarna dit bijzondere concert eindigde met één van de mooiste
Maria-hymnes. De Stichting
Classic Concerts heeft met het
contracteren van dit Utrechts
Byzantijns Koor de vele bezoekers een geweldige middag
bezorgd.
Zandvoorters opgelet: op zondag 20 november om 14.30
uur vindt in de Agathakerk
wederom een uniek concert
plaats: na twee jaar treedt de
Mastreechter Staar weer in
ons dorp op. De kaarten kosten € 20 en zijn al te koop bij
Kaashuis Tromp of via de website www.classicconcerts.nl.

Nederland Leest wordt vrijdag op geheel eigen wijze
geopend door cabaretier
Rop Janze in de bibliotheek
in Zandvoort. Janze geeft
tussen 10.00 en 11.30 uur een
verkorte versie van zijn cabaretprogramma Vurrukkulluk
en zal hierbij de boekjes voor
het college en de gemeenteraad overhandigen aan de
wethouders van de gemeenten Bloemendaal, Hillegom
en Zandvoort. U bent van
harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn, de toegang
is gratis.

egoïsme. Kortom, een boek
dat volop stof biedt voor discussie. De bibliotheek organiseert daarom ook dit jaar
weer een interactieve leeskring, begeleid door neerlandicus Rutger Martens. De
leeskring vindt donderdag
17 november van 15.00 tot
17.00 uur plaats in de bibliotheek. Reserveren is noodzakelijk en kan via zandvoort@
bibliotheekduinrand.nl.

Interactieve leeskring

Remco Campert beschrijft
in Het leven is vurrukkulluk
(1961) een dag uit het leven
van twee vrienden, die allebei verliefd zijn op hetzelfde
meisje. Het boek gaat ook
over jonge kunstenaars, afkeer van kleinburgerlijkheid,
volwassen worden, milieuverschillen, eenzaamheid en

Zandvoorts Mannenkoor
in Haarlems museum
Zondag 23 oktober wordt in het befaamde Draaiorgelmuseum in Haarlem van 12.00 tot 18.00 uur een inloopmiddag gehouden. Ons Zandvoorts Mannenkoor is uitgenodigd om daar, in het meest muzikale museum, een concert
te geven.

Naast een aantal a capella
nummers wordt het koor
begeleid door het fraaie
'Lady Compton' theaterorgel. Helaas moet de vaste
pianist Theo Wijnen verstek
laten gaan, maar er wordt
gezorgd voor een vervanger.
Heel uniek is tevens dat voor
een tweetal te zingen nummers, het 'Slavenkoor' en
'Bring him home' een spe-

ciaal orgelboek is gemaakt
voor het imposante Kunkels
orgel. Het koor treedt in eerste instantie om 14.00 uur
op en de heren zullen later
die middag nog een keer
hun zangkunsten laten horen. De toegang is gratis en
parkeren is geen probleem.
Het Draaiorgelmuseum
ligt aan de Kuppersweg 3
(Waardepolder) in Haarlem.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Hele maand oktober voor Pashouders:

Cordon Bleu
3 stuks € 6,00

Uit eigen keuken:
Verse quiches in 3 smaken.
Per stuk van € 3,49 voor € 2,98

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

Verzorging en vrije tijd:

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

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

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie stormparaplu’s
binnen hebben?

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 2,50) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Medina Woninginrichters
Aanbieding: Quickstep laminaat: 10% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Speciale
actie:
Le Dûb
strijkvrije shirts
2 voor € 99,95

Walk of Fame

voor de mooiste herenshirts

10% korting
Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

op vertoon van
de ZandvoortPas

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
n Zandkorrel plaatsen.
ee
is
Reken zelf uw voordeel
at
gr
ig
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nm
ee
u
ortPas kunt
Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
r
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de
volgen
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Krant niet ontvangen?
Installatiebedrijf
Ton Bakker
Tel.: 023-572 01 52
06-402 952 13
www.ton-bakker.com

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

Motorkledingoutlet Zandvoort
Louis Davidsstraat 13-a ( Oude Videoland)

Actie vanaf

donderdag 20 oktober
t/m zondag 23 oktober:




De winter een slag voor zijn.
Laat je CV ketel nakijken.
Onderhoud zonder vast service contract.
Vaste prijs € 70,- excl. onderdelen.



Deze week in de aanbieding:

3 seizoenen jas: van € 189,00 voor € 129,00

Pompoenpitten brood € 1,25
Koffie broodje € 1,25
Kopje koffie met appelpunt € 2,95
Broodje Tonijnsalade € 2,95
Stap ook eens binnen voor een
heerlijk kopje koffie met een belegd broodje
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Van € 169,00
Nu voor € 89,00

Van € 189,00
Van € 229,00
Nu voor € 129,00 Nu voor € 199,00

Motorkledingoutlet Zandvoort
Louis Davidsstraat 13-a
www.motorkledingouletyerseke.nl

Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.
www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

Ronde Tafelgesprek over de
openbare ruimte in Zandvoort

De gemeenteraad wil op dinsdag 1 november aanstaande in gesprek
gaan met de bewoners van Zandvoort over de openbare ruimte.
Dit Ronde Tafelgesprek is de eerste stap op weg naar een Plan voor de Openbare Ruimte.
Waar gaat het over?
De straten, stoepen, pleinen, de boulevard en het strand. Iedereen maakt er gebruik
van, ze vormen als het ware onze gezamenlijke huiskamer. Maar wat vindt u van die
gezamenlijke huiskamer? Kunt u leuke plekken aanwijzen binnen Zandvoort waarvan
u denkt: “zo mag de gemeente het veel vaker aanpakken”? En waar vindt u dat meer
aandacht aan besteed mag worden?
Let op: onderhoud en schoonmaken zijn belangrijk, maar deze bijeenkomst willen
we het vooral over de inrichting van de openbare ruimte hebben!

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Iemand eens in de Spotlights zetten?
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
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Neem foto’s!
Iedereen die deel wil nemen aan het gesprek wordt gevraagd twee foto’s mee te
nemen of op te sturen. Eén foto van een leuk stukje openbare ruimte binnen
Zandvoort en één van een plek waar het naar uw idee mis is gegaan of beter kan.
Het gesprek zal aan de hand van deze foto’s gevoerd worden.
Doel:
Met elkaar van gedachten wisselen over de vraag wat
belangrijk is in de openbare ruimte. Waar moet de
gemeente de nadruk op leggen wanneer zij een plan
voor de openbare ruimte opstelt?
Stuur uw foto’s naar griffie@zandvoort.nl
of neem ze mee op dinsdag 1 november!
Plaats: Raadhuis (ingang Raadhuisplein, bordes)
Aanvang: 21.15 uur
Gemeente Zandvoort

Zandvoortse Courant • nummer 42 • 20 oktober 2011

Hans Sandbergen draait nu
alleen nog jazz voor zichzelf
Zon, zee, strand en jazz. Met deze magische woorden

opent Hans Sandbergen altijd zijn jazzprogramma, dat hij

eens in de zoveel weken op zondagmorgen bij ZFM presenteert. Komende zondag zijn die woorden voor het laatst

te horen. Hans maakt dan zijn laatste uitzending, na ruim

vijftien jaar de radio als trouwe vrijwilliger te hebben gediend. Het is mooi geweest, hij gaat alleen nog jazz voor
zichzelf draaien.

programma Goedemorgen
Zandvoort en verdiepte zich
in de wereld van de jazz
toen hij voor het inmiddels
oudste programma van ZFM
werd gevraagd: ZFM Jazz.

Eigenlijk bracht de politiek
hem bij dit programma.
Tijdens een politieke bijeenkomst in Nieuw Unicum
ging Hans als VVD-er niet in
op de uitdaging van PvdA-er
Fred Kroonsberg om zich beschikbaar te stellen voor de
gemeenteraad. Fred presenteerde al het jazzprogramma en daarover waren zij het
wel eens: Jazzmuziek moet
gekoesterd worden. En daar
wilde Hans Sandbergen wel
aan meewerken. Persoonlijk
ben ik daar blij om. Niet alleen vanwege zijn muziekkeus, maar omdat ik via hem
ook al zo'n 15 jaar geleden in
het jazzteam terecht ben
gekomen.

Eerst vanuit de catacomben
van de Watertoren, waar
zijn vrouw Nel vaak voor de
techniek zorgde. Na de ver-

Hans werd een ijzersterke
steunpilaar in het team,
dat elke zondag tussen
10 en 12 de jazz verzorgt.

Hans Sandbergen swingt mee in de studio

door Tom Hendriks

Hans Sandbergen (68) heeft
een hele loopbaan achter de
rug bij ZFM. Hij zat als secretaris in het bestuur, was redactielid van het verdwenen
ouderenprogramma ZFM
Plus, werkte een tijdje mee
als presentator en redactielid van het actualiteiten-

huizing naar de studio aan
het Gasthuisplein leerde ook
hij de technische tafel met
al die knopjes bedienen en
deed hij presentatie en techniek tegelijk. Een ding heeft
Hans in al die tijd echter
niet afgeleerd, hij heeft het
in zijn enthousiasme nog
steeds over ‘plaat’ en ‘draaitafel’.

Een zorg minder
voor jong en oud

Invalbeurten waren geen
bezwaar. Altijd was hij aan
het snuffelen naar nieuwe
muziek en een bezoek aan
Groningen bracht hem steevast in zijn speciale muziekwinkeltje. De cd-collectie
groeide en groeide en als
hij weer aan de beurt was
bracht hij uren door voor
zijn verzameling om de (vele
trouwe) luisteraars een lekker muzikaal menu voor te
schotelen.
Vibrafoon heeft zijn voorkeur en die laat hij dan ook
bijna altijd klinken. Niet alleen in zijn openingstune
Close to you, gezongen
door Dinah Washington bij
de big band van vibrafonist
Lionel Hampton. Zondag
klinkt deze voor het laatst
in de Zandvoortse ether en
daarna gaat Hans zijn tijd
nog meer besteden aan het
succesvolle Juttersmu-Zeeum. Maar hij laat een groot
gat achter, dat nodig moet
worden opgevuld. Wie een
leuke hobby zoekt en verstand heeft van jazz kan
terecht bij coördinator Fred
Kroonsberg (tel. 5730866).
En Hans Sandbergen? Die zal
vast nog wel eens als gast te
beluisteren zijn.

Vrijwilligersprijs 2011
2011 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Ook in Zandvoort

zetten ontzettend veel vrijwilligers zich in voor anderen. Zij zijn van onschatbare waar-

de voor de Zandvoortse samenleving. De gemeente kent dit jaar een prijs toe aan een
vrijwilligersorganisatie die met het verrassendste initiatief is gekomen voor wat betreft

vrijwilligerswerk. Voorts is er een aanmoedigingsprijs voor de meest inspirerende jonge
vrijwilliger.

Welke vrijwilligersorganisatie heeft in uw ogen het
meest verrassende initiatief
getoond? Het kan zijn een
originele formule waarmee
actuele problemen worden
aangepakt, een creatieve
manier om vrijwilligers te
werven, een grote inzet om
een goed resultaat te boeken met een activiteit, tot
aan een grote betrokkenheid om een project onder
de aandacht te brengen.

Categoriën

Zandvoort kent vele vrijwilligersorganisaties die het
leven in het dorp veraangenamen en waarvoor vrijwilligers zich graag willen
inzetten. U kunt vrijwilligersorganisaties in alle sectoren
van het Zandvoortse vrijwilligersveld voordragen voor de
groepsprijs. Daarnaast wordt
er een aanmoedigingsprijs
uitgereikt, bedoeld voor een
jonge Zandvoortse inwoner

(max. 25 jaar oud) die eruit
springt, bijvoorbeeld omdat
het iemand is die anderen
weet te inspireren en te stimuleren.

Nomineren

Kent u een organisatie of
jonge Zandvoorter die u wilt
nomineren? Dan kunt u tot
11 november een nominatieformulier invullen. Het formulier kunt u downloaden
vanaf de website www.vip-

zandvoort.nl of ophalen bij
de Centrale Balie in het raadhuis of bij de balie van OOK
Zandvoort, Flemingstraat 55.
Alle ingezonden nominaties
zullen worden beoordeeld
door onder andere wethouder Gert Toonen en Ria
van Bakel-Nieters van VIP
Zandvoort.
Half november wordt bekend gemaakt welke drie
vrijwilligersorganisaties en
drie jonge vrijwilligers zijn
genomineerd. Zij krijgen
tijdens de feestelijke uitreiking op 25 november de
eer om zich te presenteren.
Daarna maakt wethouder
Gert Toonen de prijswinnaars bekend.

Vorige week woensdag hield Loket Zandvoort een open

dag in het Louis Davidscarré, de locatie in het centrum, om
kennis te maken en belangstellenden te informeren over

de vele zaken die door Loket Zandvoort kunnen worden
behandeld. Het loket geeft u namelijk gratis informatie en
advies over voorzieningen, instellingen en regelingen op
het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën.

De medewerksters van Loket Zandvoort

Tijdens de openingstijden,
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30
uur, kunt u altijd zonder
afspraak langskomen. In
eigen spreekkamers, rekening houdend met uw
privacy, heten de medewerkers u van harte welkom en helpen zij u met
uw probleem. Eerst gaan
zij na wat u exact wilt en
waar u behoefte aan hebt.
Daarna gaan zij, samen met
u, op zoek naar een passend
antwoord. Dat kan over zeer
veel onderwerpen gaan.
Loket Zandvoort is er voor
iedere inwoner met vragen
over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen.
Wonen: Informatie en
advies over bijvoorbeeld:
huurwoningen, seniorenwoningen, zorgwoningen,
woningaanpassing, klussen
aan huis en in de tuin.
Zorg: informatie en advies over bijvoorbeeld
verpleeg- en verzorgingshuizen, dagverzorging ,
thuiszorg, tijdelijk verblijf
in een woonzorgcentrum,
hulpmiddelen en persoonsalarmering. Maar ook voor
een aantal voorzieningen,
hulpdiensten en WMOaanvragen.
Welzijn: informatie en advies over bijvoorbeeld maal-

tijden aan huis, culturele
en recreatieve activiteiten,
cursussen, vervoersmogelijkheden, maatschappelijk
werk, ondersteuning mantelzorgers, hulp bij de thuisadministratie.
Financiën: informatie en
advies over bijvoorbeeld
huurtoeslag, zorgtoeslag,
schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, gemeentelijke regelingen minimabeleid, enz.
Loket Zandvoort is er voor
jong en oud. Instanties zoals gemeente Zandvoort,
Stichting Pluspunt Zand
voort, Stichting Kontext
en Stichting MEE werken
samen waardoor u op één
plaats al uw vragen kunt
stellen. De dienstverlening
is uiteraard professioneel,
onafhankelijk en geheel
gratis. De locatie in het
centrum is elke dag van
09.00 tot 12.30 uur bereikbaar, de locatie in Noord
(Flemingstraat 55) alleen
op de donderdag van 09.00
tot 11.00 uur. Bent u niet in
staat om Loket Zandvoort
te bezoeken, dan is een
huisbezoek mogelijk. Belt u
in dat geval met 023-5740
450. Daar kunt u tevens
algemene informatie verkijgen.
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Beter weer
richting weekend

Het tamelijk onstandvastige weer van de laatste dagen
is zowat voorbij. Het tweede gedeelte van deze week

levert in ieder geval beter weer op dan het eerste deel.

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012

Het is wel een stukje koeler geworden dan de afgelopen
week en maximaal hebben we zo’n 11-12 graden de ko-

Kinderen:

mende dagen.

Afgelopen dinsdagnacht viel
er weer eens regen van betekenis (15 millimeter) en ook
op de woensdag vielen er een
paar stevige buien. Er waaide
eerst nog een stevige wind
uit west met uitschieters tot
70 kilometer per uur.

Nagelstyling voor tieners,
laat je nagels maar vast groeien!

Donderdag 19:00 – 20:30

27 oktober t/m 10 november

Kooking 4 Kids
Donderdag 15:15 uur

3 november t/m 8 december

Volwassenen bewegen:
Houding en Conditie op muziek 55 plus
instromen kan altijd!

Donderdag 14:30 -15:30

tot 15 december

Fibrogym, bewegen met fybromyalgie
Vrijdag 9:30 – 10:30

tot 16 december

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

Creatief:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Kunstgeschiedenis,
van impressionisme naar Van Gogh.

Donderdag 10:00 – 12:00

27 oktober t/m 3 november

Maak je dromen waar!
Een workshop met positieve gevolgen.

Maandag 9:30 – 15:00		

14 november

Klussen in en om het huis,
voor mannen en vrouwen.

Vrijdag 17:30 – 19:00

28 oktober t/m 2 december

Office 2007 voor ZZPers
24 oktober t/m 28 november

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

26 oktober t/m 30 november

Digitale Fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto
winterklaar te maken. Winterbanden zorgen
bij een temperatuur onder de 7 graden voor
een betere prestatie.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

Computer:
Maandag 20:00 – 22:00

WINTERBANDEN

27 oktober t/m 1 december

•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen
Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Vervolgcursus Senioren
Donderdag 10:00 – 12:00

start 22 november

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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 023-5719013

lijkertijd daalt de luchtdruk
nabij Ierland. In zo’n situatie
zou met een wind tussen
oost en zuidoost koudere
continentale lucht kunnen
toevloeien. Een flinke daling
van het kwik is dus niet ondenkbaar rond begin november en vooral overdag zou
het dan best wel eens bekeken kunnen zijn met een
graadje of 6-7 in Zandvoort
en Bentveld. Het moge duidelijk zijn dat ook de nachten dan wat vorstig kunnen
worden.

De nachten worden richting
het einde van de week ook
weer kouder en mogelijk
komt het een enkele keer tot
wat nachtvorst aan de rand
van de bebouwde kom. Hoge
druk vanuit het zuidwesten
bemoeit zich in toenemende mate met ons weer. Dat Eerst geeft een zuidelijke
merkten we ook al op de don- wind juist wat minder koel
weer vanaf het weekeinde.
derdag.
Een diepe depressie gaat naRichting de maandwisseling melijk voor anker in de wazien we een interessante ont- teren bij Ierland en door de
wikkeling die enigszins doet pressie van genoemd opboudenken aan de situatie uit wend hogedrukgebied komt
oktober 1980. Nadien volgde het laag niet veel verder oostde koudste novemberstart waarts, maar krijgen we wel
ooit en kon er op 3 novem- het daarbijbehorende zuideber in Friesland al worden lijk georiënteerde windbeeld
geschaatst op ondiep wa- in eerste instantie. Zo zou het
ter. Op 7 november viel er pardoes eens 16 graden kunsneeuw (zo’n 15 centimeter nen worden, nog voordat de
in Zandvoort-Noord). De rest koudere lucht ons uiteindevan november 1980 verliep lijk kan gaan bereiken.
trouwens erg zacht.
Meer (achtergrond) weerinDe luchtdruk lijkt sterk te fo wordt gegeven via www.
gaan stijgen boven het weerprimeur.nl
noordoosten van Europa
vanaf 24 oktober en tege- weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

12

11-12

11-12

14

Min

5

4

3

5

Zon

55%

70%

80%

80%

Neerslag

40%

20%

15%

20%

wnw. 4

zzw. 4

zzo. 4

zzo. 4

Weer
Temperatuur

Wind
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Uitgesproken!

Interview
Bewustwording van de waarde van geld
Kennen we alle talenten in ons dorp al? Ik kwam erachter

Taalnoodfonds

Djamila Zon, die op 7 oktober jongstleden het tijdschrift

“Morgen weer lekker vroeg me bedje uit om is lekker te
werken word weer een lange dag want daarna weer sporten en dan lekker met me vrientje op bankje hangen.”

van niet. Deze week praat ik met de veelzijdige 34-jarige
Budget & Lifestyle heeft gelanceerd. Zij is van oorsprong
Utrechtse en woont sinds 2007 in ons dorp. Van kleins af

aan loopt schrijven als een rode draad door haar leven.
Daarnaast heeft zij een door niets ontstane liefde voor geschiedenis en dan met name genocide en de Tweede We-

reldoorlog met Hitler in de hoofdrol. Waarom deze toch
wat morbide, ongewone interesses zult u denken?
door Mandy Schoorl

Deze hardwerkende, praatgrage hoofdredactrice is naast haar
werk een fervent liefhebster van boeken lezen. Vanaf het moment dat zij als klein kind kon lezen, heeft zij menig leesvoer
verslonden. Ook was zij een enthousiast opstelschrijfster en
zo goed dat ze haar geschreven hersenspinsels meer dan eens
mocht voordragen, haar zuchtende klasgenoten daarbij achterlatend. Het schrijven zat op jonge leeftijd al in haar bloed en
het is dan ook voor niemand een echte verrassing geweest dat
zij de communicatieve, journalistieke kant opging. Geschreven
pers is wat zij wilde.

Djamila Zon

te gaan maken. Onlangs heeft zij in opdracht het magazine
Budget & Lifestyle uitgebracht. Het woord budget heeft volgens haar een onnodige negatieve connotatie (bijgedachte,
red.). Het gaat erom na te gaan of iets goedkoper kan en de
vraag wat iemand nu eigenlijk te besteden heeft. Heb je een
minimum of bovenmodaal salaris? Welke wensen heb je? Je
kunt bewust zijn met wat je uitgeeft. Meer uit je budget halen; dat is wat het magazine biedt. Hoe kun je er bijvoorbeeld
hip en modebewust uitzien, zonder dat het honderden euro’s
kost? Benieuwd? Kijk op www.budgetenlifestyle.nl. Interactie
met de doelgroep is gewenst, reacties en opmerkingen zijn
zeer welkom!

Voor het werk was het voor haar het beste om in de buurt van
Amsterdam te wonen en aangezien zij dolgraag bij de kust
wilde wonen, was de keuze voor Zandvoort snel gemaakt. Na
in de afgelopen 10 jaar gewerkt te hebben als (eind)redacteur
bij verschillende bladen, heeft zij sinds 2009 haar eigen tekst
en conceptbureau.

De schrijver Ian Kershaw, die vooral bekend werd door zijn
biografieën over Adolf Hitler, inspireert Djamila zeer. Je zou
denken, vanwaar haar interesse voor nazi’s? Iedereen is het
er toch over eens dat Hitler een onmenselijk wezen was. Een
wandelende karikatuur. Hij kent wereldfaam, juist doordat zijn
denkwijzen van zoveel verschillende kanten belicht zijn. En hoewel negatief, het is en blijft aandacht. Over deze periode wordt
beweerd: hoe meer aandacht we eraan besteden, hoe groter de
kans is dat zoiets nooit meer gebeurt. Dat vindt zij een naïeve
instelling. Duivelse kwaadheid zit helaas ook in de mens. Maar
Djamila’s fascinatie is juist om er proberen achter te komen
waarom mensen elkaar zulke gruwelijke dingen aandoen.

Gewoon mooie dingen vertellen die haar raken, het verhaal
achter de mens vinden, tips geven, en de vormgeving. Allemaal
componenten die haar, tezamen met een knipoog naar fotografie, bijna logischerwijs lieten kiezen om tijdschriften

Maar liever nog denkt deze leergierige vrouw aan het halen
van haar motorrijbewijs, zodat zij in leren outfit en op een
vette chopper Australië door kan crossen. Dat is één van haar
ultieme toekomstdromen!

Kijk nou eens!

Hoe leuk ik Facebook en inmiddels Twitter ook vind, ik
word zo treurig van die berichten op die netwerken. Niet
wat de inhoud betreft want wat verwacht je nou op de
‘social media’? Als je alleen maar sensatieberichten wilt
lezen zonder je af te willen vragen of de inhoud ervan wel
klopt, dan moet je een Telegraafje kopen. Nee, ik erger mij
groen en geel aan dat taalgebruik. Dat er mensen zijn
die nog nooit gehoord hebben van synoniemen, punten
en komma’s en bovenal niet weten dat werkwoorden
bij verschillende persoonlijk voornaamwoorden toch
echt anders gespeld worden. Zo denken nog steeds veel
‘Nederlanders’ onder ons dat het “ik loop”, “jij loop” en
“hij loop” is en dat punten ooit geïntroduceerd zijn om
mensen het leven zuur te maken. Wat ooit begonnen is
met een zeer foute toevoeging van een persoonlijk voornaamwoord, namelijk ‘hun’, is uitgegroeid tot een totale
verkrachting van onze Nederlandse taal.
Nu ben ik niet het type om alleen maar te klagen en geen
oplossing te bieden, dat laat ik graag aan Wilders over.
Mijn oplossing: inburgeringscursus 2.0! Al die mensen die
klagen over buitenlanders die niet ingeburgerd zijn maar
zelf dit soort teksten het web op slingeren, mogen van mij
samen, hand in hand, naar de cursus. Op kosten van de
staat. Inzet moet immers wel beloond worden natuurlijk.
En aangezien we het noodfonds aan willen spreken om de
Grieken te helpen kunnen we die pot mooi in tweeën delen en er een taalnoodfonds aan overhouden. Mocht het dan zo zijn dat we
een acceptabel slagingspercentage
hebben, dan kunnen we in ieder geval
zonder een gevoel van schaamte onze
allochtone medemens aanspreken op
‘hun’ taalgebruik.

Ramona Jonkhout

Particuliere foto

’s Morgens fluitend naar je werk
en ’s avonds thuiskomen en
ontdekken dat er een greppel van
een halve meter voor je deur ligt!
O ja, een briefje aan de bewoners
was men even vergeten…

Tegeltje
Als je een straal door
de speakers hoort,
is de plaszak bezet.
Loesje
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Gevoelige huid?
Probleem huid?
Droge huid?

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

In de nacht van
26 op 27 oktober

zal Music Store Zandvoort
een speciale nachtverkoop
organiseren rond de game

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
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surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Wekelijks de krant
lezen op internet?

Oplossing Breinbreker

8

De oplossing staat elders op deze pagina

Oplossing Kakuro

-
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Bent u inmiddels al voor dit leuke kater-koppie gevallen? Kom dan snel eens langs om
kennis met hem te maken! Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van
maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Eddy is een licht rode
kater van elf jaar jong. Hij
is niet alleen een prachtige verschijning maar
heeft ook nog eens een
fantastisch karakter. Eddy
is namelijk ontzettend lief,
erg knuffelig, makkelijk en
ook nog eens heel sociaal.
Hij kan het prima vinden
met andere katten zolang
ze maar niet te druk en overheersend zijn. Kinderen vindt
hij leuk als ze iets ouder zijn;
dan mogen ze hem lekker knuffelen. Eddy is gek op zonnebaden, een huis met een tuin
is voor hem dan ook echt een vereiste.
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl
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Reserveer nu! en tot dan!

KAKURO

Bij inlevering van deze advertentie
€ 2.50 korting op 1 Eucerin product
Bij de Zandvoortse Apotheek
Raadhuisplein 8

-

Wij zullen van 00:00 tot 01:00
open zijn met een speciale
actieprijs van € 54,99
( xbox360 en ps3 )

=
227

BATTLEFIELD 3!
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ZandvoortPlus

Walk of Fame

door Edwin Gitsels

Zandvoortse fauna, deel 9

De kruisspin: moord en magie in de achtertuin
Tekens van de herfst: vallende bladeren, laaghangende
zon, paddenstoelen uit de grond, om zeven uur donker en…
kruisspinnen in de tuin. De kruisspin behoort tot de familie
der wielwebspinnen. Ze hebben een hekel aan wind (dat
gewapper in dat web vinden ze maar niets), en dus vind je
ze vooral in beschutte achtertuinen, hangend tussen middelhoge planten.

In de herfst heeft ieder huisje zijn kruis(spinnet)je

Niet voor niets noemen de
Engelsen de kruisspin ‘garden
spider’. Engelsen zijn zo verzot op tuinen dat ze de woonplaats van deze spinnensoort
nog opvallender vinden dan
dat kenmerkende kruis op de
rug. Eigenlijk is het geen ononderbroken kruis, maar een
kruisvormige groep vlekjes.
Die vlekjes worden gevormd
door onderhuidse cellen gevuld met kristallen, die het
licht weerkaatsen.
Kruisspinnen zijn moorddadige monstertjes, met hun acht
poten en acht ogen. Ze hangen
daar zo stoïcijns te hangen in
hun kunstig gesponnen fietswiel, maar wee je gebeente als
je als nietsvermoedende vlieg,
wesp of lieveheersbeestje in
die plakkerige draden terecht
komt. Je bent kansloos verloren: de spin staat in twee seconden naast je (over websurfen gesproken!) en maakt een
pakketje van je. Dan zet hij zijn
dubbele kakenpartij in je, spuit
verlammend gif in je lijf en
sleept je mee terug naar het
midden van het web waar je
helemaal leeggezogen wordt.
Nu kan een kruisspin wel briljante webben maken (en snel
ook: ze doen z’n 20 minuten

over een web), maar bijster
slim zijn ze niet, met name
de vrouwtjes. Want als haar
mannetje in het najaar haar
web komt binnenwandelen
voor een webwip, er moeten
tenslotte kleine kruisspinnetjes gemaakt worden, moet hij
zijn uiterste best doen om duidelijk te maken dat hij Meneer
Spin is en geen MacProoi.
Vrouwtjeskruisspinnen zijn
twee keer zo groot als mannetjes, en voor je het weet
heeft madam haar aanstaande ingesponnen, vergiftigd
en leeggezogen. Dat laatste
is wel herkenbaar, maar bij
ons mensen is partnermoord
gelukkig nog steeds strafbaar.

Bouwtekening

Heeft het mannetje zijn ‘big
fat mama’ veilig bereikt en is
de paring voltooid, dan moet
hij maken dat hij wegkomt,
anders gaat alsnog zijn kop
eraf. En dan lees ik in de encyclopedie een zin van grote
schoonheid: “Na de bevruchting wordt het sperma opgeslagen in een speciaal kamertje, de spermatheek.” De
spermatheek! Zoiets verzin je
toch niet! Anyway, dat speciale kamertje bevindt zich in
de vrouwtjesspin, die daar
enorm van opzwelt (die héle

dikke kruisspinnen die je wel
eens ziet). Dan legt ze de eitjes in een cocon die eruit ziet
als een prop watten met gele
stipjes erin. In de lente komen
die eitjes uit en worden er enige tientallen tot wel honderd
spinnetjes geboren. Die leven
een week van de eierdooiertjes van hun eigen eitjes, en
wat er dan gebeurt is ook weer
zo prachtig…
De jonge spinnetjes klimmen
zo hoog mogelijk in de plant
waarin ze geboren zijn. Dan
spinnen ze één draad, slingeren die de lucht in, de wind
krijgt er vat op en zo worden
ze meegesleurd de lucht in om
zich te verspreiden naar hun
eigen woonplek. Dáág, broertjes en zusjes, dáág! Let wel, dit
is geen vliegen, hè, dit is zweven. En als ze dan op hun eigen
stekkie geland zijn, bouwen ze
hun eerste webje. Precies zo
één als pa of ma, maar dan veel
kleiner. Die bouwtekening zit
gewoon ingeprogrammeerd in
ieder spinnetje.
Dat webdesign van die spinnen, dat is sowieso een magisch fenomeen waar je niet
op uitgekeken raakt. Moet je je
voorstellen: alle kruisspinnen
hebben drie paar zogenaamde
spintepels. Daar komen verschillende soorten draden uit:
sterke, niet-plakkerige draden
om het frame van het web te
maken of om een veilige verpakking voor de eitjes te maken, en wat zwakkere, kleverige draden om het binnenwerk
van het web te maken en prooi
mee te vangen en in te pak-

ken. Die spinnen weten dan
dus welke draad ze waarvoor
nodig hebben. En dan bouwen
ze zoiets ongelofelijks! Terwijl
wij nog niet eens fatsoenlijk
een strik om een cadeautje
heen kunnen leggen zonder
de hulp van de inpakafdeling
bij de klantenservice.
Kruisspinnen worden maar
twee jaar oud. In die twee
jaar bouwen ze vele honderden keren een nieuw web. Die
webben zijn erg kwetsbaar:
te veel wind, te nat weer, te
droog weer, vervuiling door
rondwaaiend stof, het is allemaal funest. En menselijk
vandalisme. Als de kinderen
’s morgens de achterdeur uit
komen stormen om hun fiets
uit de schuur te halen om naar
school te gaan, en een kruisspin heeft zijn web die ochtend dwars over het tuinpad
tussen de vlinderstruik en de
ribes gesponnen, ja, dan kun je
wel uittekenen wat er gebeurt.
Dus zo gauw die kinderen de
straat uit zijn, begint het insect aan een nieuw hoofdstuk
van zijn uitgesponnen verhaal.

Spin van het Jaar 2010

Bewonderenswaardig toch?
Niet voor niets is de kruisspin
door de Europese Arachno
logische (= spinnenkundige)
Vereniging uitgeroepen tot
Spin van het Jaar 2010. Welis
waar een schrijnend voorbeeld van de veroscarisering
van de natuur, maar voor die
spinnen zelf is het leuk. Ze
gaan nu op voor Webmasters
of the Universe!

Zo gauw de nachtvorst toeslaat, sneuvelt minstens de helft
van de kruisspinnen

aflevering 12

Pete Felleman,

radiopionier en jazzfenomeen
Eigenlijk

heette

hij Jaap Velleman,
maar de eerste

disc-jockey ooit op
de Nederlandse ra-

dio vond dat Pete
Felleman

swing

ender klonk. En

dat was belangrijk
voor een man die

leefde voor de Amerikaanse muziek, met name jazz.

Felleman, Zandvoorter van geboorte en aanvankelijk werkzaam in de diamanthandel van zijn vader, kreeg dankzij zijn
grote muziekkennis in 1947 een eigen radioprogramma bij
de VARA, getiteld: ‘Swing and Sweet from Hollywood and
52nd Street’. Twee jaar later bracht hij als eerste een hitparade op de radio, en dus niet, zoals vaak wordt gedacht, Joost
den Draayer met de Veronica Top 40, zeven jaar later. Die allereerste top 10 in de geschiedenis van de Nederlandse radio
werd op 2 juli 1949 uitgezonden, met daarin artiesten als
Frank Sinatra, Perry Como en Doris Day. Toen pakweg zeven
jaar later Elvis Presley met twee platen achter elkaar in de
lijst stond, zei Felleman nadat ze beiden gedraaid waren:
“Zo, en dan gaan we nu weer verder met muziek.”
Behalve de Hitparade presenteerde Felleman ook jarenlang
het programma ‘USA Cabaret’, dat klonk alsof het uit een
jazzclub kwam, maar in werkelijkheid creëerde hij die sfeer
in de radiostudio. Hij bereidde zijn show tot in de puntjes
voor, en wist de illusie perfect in stand te houden. In die
dagen was radio het massamedium, voordat de televisie die
rol overnam, en Pete Felleman was dan ook wereldberoemd
in eigen land.
Hij was ook actief bij diverse platenmaatschappijen. Zo introduceerde hij het Tamla Motown label in Nederland, met
artiesten als Stevie Wonder, Temptations en Supremes. Hij
werd een persoonlijke vriend van Diana Ross. Maar liefst
zestien jaar zwaaide hij de scepter over de Nederlandse
Motown-divisie, misschien niet geheel toevallig ook de succesvolste periode van het label.
Die bemoeienis met platenmaatschappijen kostte hem in
1957 zijn positie bij de VARA; de omroep vond dat er sprake was van belangenverstrengeling. Tien jaar later kwam
Felleman, na een uitstapje naar Radio Luxemburg, glansrijk
terug op de Nederlandse radio, eerst bij de NRU, daarna
bij de KRO. En jaren later, vanaf 1985, glorieerde hij bij de
VPRO met ‘De soul van Pete Felleman’ en ‘De jazz van Pete
Felleman’. Ook zonder hem hadden fenomenen als de hitparade en Motown ons wel bereikt, maar hij was de pionier! In
1992 werd hij op het North Sea Jazz Festival onderscheiden
met de Bird Award vanwege zijn grote verdiensten voor de
jazzmuziek. Pete Felleman overleed op 11 februari 2000 in
Amstelveen, op de leeftijd die overeenkwam met het toerental van de platen waar hij zijn carrière mee begon: 78.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 42 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 41 en de
verdere in week 41 door het college genomen besluiten zijn
in week 42 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op 25 en 27 oktober 2011.

Informatie
Agenda van de openbare vergadering van de Gemeenteraadinformatie
Datum: dinsdag 25 oktober 2011
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Raadhuis, raadszaal
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Erfpacht Middenboulevard
De raad wordt gevraagd om de Algemene bepalingen voor
voortdurende erfpacht 2009 te wijzigen en een advies aan het
college te geven over de definitieve aanbieding van de nieuwe
erfpachtvoorwaarden of verkoop.
4. Paswerk conceptbegroting 2012
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting
2012 van Paswerk, ondanks een negatief exploitatieresultaat
van € 0,5 miljoen. De deelnemende gemeenten worden gevraagd bij te dragen in het tekort.
5. Vrijwilligersfeest
Het college wil voor de vrijwilligers in Zandvoort een feest
organiseren en vraagt de raad hiervoor € 17.000 beschikbaar
te stellen uit de reserve Wet maatschappelijke ondersteuning.
6. Sandevoerde
Voor een goede ontwikkeling van het gebied Sandevoerde
wordt de raad gevraagd om een nota van uitgangspunten vast
te stellen. Deze nota zal als basis dienen voor het opstellen van
een bestemmingsplan.
7. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplanherziening artikel 4
bestemmingsplan ‘Strand en Duin’. Wijzigingen in het beleid
van Hoogheemraadschap Rijnland noodzaken ertoe om de
maximale hoogtebepaling van de begane grondvloer van de
strandbebouwing weer in het bestemmingsplan op te nemen.
Om te voorkomen dat voor die tijd onwenselijke situaties ontstaan, dient nu een voorbereidingsbesluit genomen te worden.
8. a. Onderzoek geloofsbrieven wethouderskandidaat
b. Benoeming wethouder
Conform artikel 35 lid 1 van de Gemeentewet benoemt de raad
de wethouders. Voorgesteld wordt mevrouw Göransson-van
Kerkwijk te benoemen als wethouder.
9. a. Onderzoek geloofsbrieven raadslid
b. Beëdiging van raadslid
De heer W.W.S. Tates wordt geïnstalleerd als nieuw raadslid
om de plaats in te nemen van mevrouw B.J. Göransson-van
Kerkwijk. Onder voorbehoud van het besluit onder punt 8.

10. Rondvraag
11. Sluiting

Agenda van de openbare vergadering van de Gemeenteraad-informatie
Datum: donderdag 27 oktober 2011
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Raadszaal
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Natuurbrug Zandvoortselaan
De raad zal nog dit jaar worden gevraagd om een oordeel
te geven over de realisatie van de natuurbrug over de Zandvoortselaan. Met een presentatie wordt in deze bijeenkomst
uitleg gegeven over de procedure en de actuele stand van
zaken. Daarnaast wordt de natuurbrug ook in groter verband
geplaatst.
4. Activiteiten politie 2011 en 2012 (21:00 uur)
De raad wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van
de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en handhaving
in de gemeente Zandvoort. Ook wordt de gelegenheid geboden
van gedachten te wisselen over de prioriteiten voor 2012.
5. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.

Debat

Zie voor de onderwerpen onder Informatie 25 oktober.

Besluitvorming

Zie voor de onderwerpen onder Informatie 25 oktober.
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”. De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks
uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Fazantenstraat 1, verwijderen asbesthoudend materiaal,
ingekomen 02 oktober 2011, 2011-VV-168.
Bentveld:
- Duindoornlaan 26, kappen twee bomen, ingekomen 09 oktober 2011, 2011-VV-167.
- Ebbingeweg 3, bouw woning, ingekomen 13 oktober 2011,
2011-VV-169.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
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.

Verzonden besluiten
Verzonden omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Haarlemmerstraat 45, plaatsen van een berging, verzonden
10 oktober 2011, 2011-VV-144.
- Dr.Joh.G.Mezgerstraat 36, interne verbouwing, verzonden 10
oktober 2011, 2011-VV-148.
- Heimansstraat 1, verwijderen asbesthoudend materiaal,
verzonden 11 oktober 2011, 2011-VV-115.
- Kostverlorenpark bij bunker no.15, kappen van een
boom,verzonden 11 oktober 2011, 2011-VV-150.
Bentveld:
- Wikkelaan 13, kappen van een boom, verzonden 11 oktober
2011, 2011-VV-157.

Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 92-d, vergroten van de woning, verzonden
11 oktober 2011, 2011-VV-149.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

- Gasthuisplein 9a, slopen en bouwen van twee woningen
/ horecagelegenheid, 2011-VV-094, uiterste beslisdatum 29
november 2011.
- Kostverlorenstraat 85, gedeeltelijk slopen, wijzigen en uitbreiden woning, 2011-VV-130, uiterste beslisdatum 02 december
2011.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
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gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD).

U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst
in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlo-

pige 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 beroepschrift.

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.

Centraal telefoonnummer

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum
van bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning.
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

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

biljart

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

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 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.

bridge

Oomstee-teams scoren goed

Vorige week sloten de deelnemers van de drie teams van
café Oomstee hun partijen allemaal met goede (winst)

punten af. Daarmee komen de teams meer in de gelegenheid om mee te spelen om de kopposities in hun poules.

Hetty Wisker behaalde een belangrijke overwinning

Maandag 10 oktober was
Oomstee 3 te gast bij Vrije
Vogels aan de Wagenweg in
Haarlem. Met 8-9 wisten zij
deze Haarlemse driebanders
nipt te verslaan waarin Hetty
Wisker met haar opvallende
overwinning in haar tweede
partij de allerlaatste punten wist binnen te slepen.

Collegelid spreken?

Ook haar teamgenoten Frits
Minnebo en Dick ter Heijden
zorgden die avond voor winstpunten. Een dag later was het
2e team met Louis van de
Mije, Chris Alke en Wim van
Esveld te gast bij Westerhout
aan het hetzelfde adres aan
de Wagenweg waar een dag
eerder Oomstee 3 successen

boekte. Alke was degene die
hier met twee goede overwinningen de toon zette. Maar
ook Van Esveld en Van de Mije
droegen duidelijk bij aan de
eclatante 14-4 overwinning.
Opvallend is dat vanaf het
begin van de competitie
Alke tot nu toe de meeste
winstpartijen wist te scoren.
Donderdag moest Oomstee
1 thuis aantreden tegen het
sterk spelende Spoorloos uit
de Haarlemse Westerstraat.
De drie Haarlemse spelers en
onze plaatsgenoten Henk v.d.
Linden, Dick Pronk en Jeroen
v.d. Bos scoorden allemaal
precies één winstpartij zodat
een eindstand van 9-9 ontstond.
Het team van het Wapen van
Zandvoort kwam afgelopen
week niet in actie omdat het
Heemsteedse Bremmetje 4
de ontmoeting in overleg een
weekje had uitgesteld.

Bridgeseizoen 2011-2012

De eerste competitieronde van het nieuwe bridgeseizoen,

met als hoogtepunt de viering van het 65-jarig jubileum,
zit er al weer op. De woensdagavond gaf opnieuw een

spannende strijd te zien tussen de paren Margreet Paap &
Hans Hogendoorn en Tiny Molenaar & Wim Brandse. Uit-

eindelijk was de overwinning met een verschil van 3,5%
voor Paap & Hogendoorn.

Drie paren konden het helaas
niet redden in deze A-lijn en
moeten degraderen. Hun
plaatsen worden ingenomen
door Fini van der Meulen &
Cees Stekelenburg, die mede
door een eerdere score van
70,83%, maar liefst met een
voorsprong van 40% op de
nummer 2 Marieke van den
Burg & Maria Groenewoud
eindigden in de B-lijn. Gert
Jan van Amsterdam & Ed
van Wanrooy promoveren
eveneens, vergezeld door
Tineke Sikkens & Monique
van Zanten. In de C-lijn werd
ook lustig gescoord, waardoor Jaap Anderson & Roel

Bosma, Elly Keizer & Kitty
Melchers en Els Berndsen
& Yvonne van Wanrooy met
ruim verschil promotie naar
de B-lijn opeisten.

Donderdagcompetitie

Op de zeer druk bezette donderdagmiddag (met maar
liefst 67 paren in vier lijnen)
was Hans Hogendoorn, nu
met partner Ko Luijkx, in
de A-lijn opnieuw de beste,
voor Lavina Bosschert & Bart
Overzier. In alle lijnen degraderen en promoveren hier
vier paren; vanuit de B-lijn
zijn dit: Maria Emmelot &
Ineke Romviel, Betty Beijer

& Miep van Duijn, Jolien
Grootkerk & Marianne de
Grebber en Elly Keizer & Kitty
Melchers, die deze prestatie
ook al op de woensdagavond
lieten zien. De strijd in de
C-lijn was eveneens spannend met als resultaat dat
Richard Kerkman & Armand
d'Hersigny, Rita Kanger
& Leny Smit, Els Bruijn &
Norma Koning en Gerard de
Poel & Walter Dick als overwinnaars uit de bus kwamen.
Met een verschil van 25%
veroverden Ingrid Morriën &
Tom Minderhoud de eerste
plaats in de D-lijn, voor Jenny
Pieters & Susan de Roos,
Henny Nederlof & Corrie
Randsdorp en Els Berndsen
(die ook al op de woensdagavond knap promoveerde) &
Jeannette Colin. De komende
weken wordt weer enthousiast gespeeld om de behaalde
resultaten te behouden, respectievelijk te verbeteren.
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voetbal

hockey
Voorspelde problemen
kwamen inderdaad uit
Zoals de Zandvoortse Courant vorige week al voorspelde,
heeft Cees van Deursen afgelopen zondag de nodige problemen gekend om een volwaardig hockeyteam op de

been te krijgen. De geplaagde coach moest op niet min-

Pak op de broek voor SV Zandvoort
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag een behoorlijk pak
op de broek gekregen. Nieuwkomer AMVJ was in Duintjesveld met 1-5 veel te sterk voor Zandvoort. Enige excuus is
het geblesseerd zijn van maar liefst 7 basisspelers waardoor er een min of meer fantasie-elftal in de wei stond.

der dan 6 plaatsen proberen een invulling te krijgen. Hij
slaagde daarin wonderwel maar dat ging niet bepaald ten

beste van het spel. Zandvoort verloor in Amsterdam kansloos met 7-0 van Westerpark 5.

Bas Lemmens kopt de bal door

De beide elftallen begonnen gelijkwaardig aan elkaar gedurende de eerste
20 minuten. Daarna was
het AMVJ dat vrij snel ach-

Julia Buchel in duel

“Zoals jullie krant donderdag
al voorspelde, had ik een probleem met vakantiegangers,
stages van speelsters in het
Midden Oosten, en blessures.
Nu ben ik wel gewend om een
team met invalsters neer te
zetten, maar 6 debutanten
was zelfs voor mij iets te veel
van het goede. Het werden
overigens 4 ‘herintreders’ en
2 nieuwe speelsters uit het
Meisjes A-team. De vaste
invallers waar ik normaal gesproken over kan beschikken,
konden niet meedoen vanwege de herfstvakantie”, meldde
de geplaagde coach na afloop.
Buiten het wennen aan de
teamsamenstelling, moest
er ook gewend worden aan
het nieuwe, stugge veld. Een
zoekend en wat rommelig begin was het gevolg, maar toch
waren de eerste kansjes voor
Zandvoort. Echter de voorhoede kreeg de bal onvoldoende
onder controle om die kansjes
goed uit te kunnen spelen. Na
10 minuten spelen lukte het
de Amsterdamse dames om
via een ‘frommelgoal’ de score
te openen. Daarna klopte het
22

met alle nieuwe speelsters
in de organisatie achterin
niet en na 15 minuten stond
het al 3-0 voor Westerpark.
Vervolgens leek tot de rust
een licht herstel in zicht.
Na wat omzettingen in de
pauze nam Zandvoort aan
het begin van de tweede
helft opnieuw het initiatief.
Alles leek weer te kloppen.
Het wachten was gewoon
op de 1-3 die zou moeten
komen maar helaas, na een
counter van Westerpark
werd het zelfs 4-0. Hierna
moest centrale verdedigster
Phylicia Kok, die een zeer
puike wedstrijd speelde, met
een blessure het veld verlaten
waarna Westerpark opnieuw
toesloeg. Via een zeer omstreden doelpunt werd het daarna zelfs 5-0. “Toen gingen de
koppies wat hangen en vielen er nog 2 doelpunten en
was de 7-0 een feit”, zei Van
Deursen na afloop. Komende
week speelt ZHC niet. Over 3
weken is het team weer redelijk compleet en kan weer
volwaardig om de punten gestreden worden.

ter elkaar twee keer keeper
Jorrit Schmidt wist te passeren. Na een ongelukkige
trap van een Zandvoortse
verdediger en een schit-

terende aanval over de
rechter vleugel van AMVJ,
moest Zandvoort met de
billen bloot. Tot de rust leverde dat een paar kansjes
op maar ook niet meer dan
dat.
Na de rust een verbeten
aanvallend Zandvoort dat
het geluk niet aan zijn zijde
had. Een paar snelle counters van de Amstelveners
zorgden voor paniekvoetbal in de Zandvoortse gelederen, te meer omdat er
achterin een-op-een werd
gespeeld. De snelle spitsen
van de gasten wisten hier
wel raad mee waardoor de
score kon oplopen tot 0-4
alvorens Zandvoort, via Jan
Zonneveld, iets terug kon
doen. Toen even later ook
nog eens de 1-5 een feit was,
was het helemaal over en
uit bij Zandvoort. Assistent-

coach Sander Hittinger: “Ik
begrijp hier niets van. Het
liep gewoon niet. Natuurlijk
hebben we veel blessures
maar 1-5 is gewoon teveel
van het goede.”
Komend weekend is Zand
voort, in verband met een
inhaalweekend, vrij. De zaterdag daarna, 29 oktober,
speelt SV Zandvoort uit bij
ZOB, dat afgelopen zaterdag met 2-0 bij Aalsmeer
verloor en op gelijke
hoogte met SV Zandvoort
staat. Overige uitslagen
2e klasse A: AFC – Overbos:
2-1; TOB – Monnickendam
0-1; WV-HEDW – BOL: 3-1;
Castricum Amstelveen:
1-1 en Opperdoes – Hellas
Sport: 1-0. Door deze resultaten is SV Zandvoort op de
vijfde laats terug te vinden
met 12 punten uit 7 wedstrijden.

basketbal
Derde winst op rij voor The Lions
Het Lions herenteam heeft afgelopen zaterdag in de Korver Sporthal een even fraaie als nuttige overwinning geboekt. Het team van coach Dave Kroder was met 82-59 veel
te sterk voor het Castricumse Sea Devils. Het was de derde
winst van de drie gespeelde wedstrijden.

Rebound van Ron v.d. meij

Voor aanvang was Kroder
niet bepaald zeker van zijn
zaak. “Het kan zomaar een
puntje-puntje-wedstrijd
worden. Wat mij betreft begonnen we echter goed. We
wisten van te voren dat het
een goed team was, zonder
echte sterspelers, maar wel
degelijk. Daarnaast waren zij

met 10 man en konden wij
gelukkig over Duco Boukes
beschikken, zodat wij ook
met 8 man konden aantreden. Peter Sterker en Bart v.d.
Storm, onze bankspelers uit
het tweede, moesten zelf een
uitwedstrijd spelen”, zei hij.
Lions bouwde op de nieuwe

en verfrissende manier van
spelen van het team, er wordt
eindelijk van alle spelers in de
aanval gebruik gemaakt, aan
een steeds grotere wordende
voorsprong, die bij rust was
opgelopen naar 44-28. “We begonnen weer sterk door vooral
Mike (Kroder, red.) die met een
paar sterke drives en afstandsschoten lekker op dreef was.
Daarnaast waren het vooral
onze ‘Twin Towers’, Ron v.d.
Meij en Niels Crabbendam,
die moeilijk af te stoppen bleken. We trainen veel op aanvallend positiespel en hebben
nu een paar nuttige ‘spelletjes’. Door die lange mannen
goed aan te spelen, zorgen
we voor veel gevaar onder de
borden. Verdedigend hadden
we nogal wat moeite met de
man-to-man verdediging, hetgeen weer tot een paar snelle
fouten leidde. Hierna gingen
we weer door in de inmiddels
steeds beter lopende zoneverdediging, waar Sea Devils de

nodige moeite mee had”, analyseert de coach die zijn commentaar vanuit een vliegtuig
op 10.00 feet hoogte naar de
Zandvoortse Courant mailde.
Ook de tweede helft ging voor
Zandvoort van een leien dakje,
hoewel Sea Devils de verdediging wat aantrok. Alleen het
laatste kwart was voor de gasten van Lions maar die stonden toen al ver genoeg voor en
hoefden zich geen zorgen te
maken. Topscores Lions: Mike
Kroder 23; Ron v.d Meij 22, Niels
Crabbendam 16 en Robert ten
Pierik 11 punten.
Komende zaterdag speelt
Lions een belangrijke wedstrijd in Beverwijk. Het plaatselijke Racing Beverwijk staat
namelijk samen met onze
plaatsgenoten op de eerste
plaats in de competitie van de
2e Rayonklasse en zal dan om
20.15 uur gastheer zijn van de
Zandvoorters.
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autosport

handbal

GT3 aanwinst voor Circuit Park Zandvoort
Sinds afgelopen vrijdag wapperden de FIA vlaggen op het
terrein van het Circuit Park Zandvoort. Dat duidde erop dat
er een groot evenement binnen de poorten van het Zandvoortse duinencircuit aanwezig was. Maar liefst 18.000
toeschouwers zagen het slotstuk van de FIA GT3 European
Championship tijdens het weekend van de Finaleraces.

Winnaar GT3 Paul van Splunteren

De toeschouwers die zaterdag al de moeite namen om
af te reizen naar Zandvoort,
zagen Porsche-coureur Paul
van Splunteren samen met de
Belg Maxim Soulet de eerste
race winnen. Na afloop van
die race kwam een stralende
Van Splunteren de mediaruimte binnen. “De Porsche is
niet een gemakkelijke wagen
om op Zandvoort te besturen,
daarom ben ik zo blij”, aldus
de Eindhovenaar. In de tweede
race won het Duits/Belgische
duo Christopher Haas en Enzo
Ide. Vooral de Belg was licht
geëmotioneerd: “Wat ik in
drie jaar tijd heb gepresteerd,
is mede te danken aan het
team”, aldus de Audi-rijder.

de prestatie van Christiaan
Frankenhout in de Mercedes
op viel. Hij reed van achteruit
het veld naar de zesde plaats
in de tweede race. Op vrijdagmiddag moest hij in allerijl
van Haarlem naar Zandvoort
want één van de rijders uit
het team was ziek geworden
en daarom mocht hij rijden.
“We zijn kampioen met het
team. Dat is wel prettig”, aldus
Frankenhout. Zandvoorters
Ronald en Dennis van de Laar
kwamen in de eerste race niet
over de finish door schade aan
de auto. In de tweede race
haalden vader en zoon de finish wel, maar ze eindigden
achterin het veld.

De andere Nederlanders
in de GT3-races reden hun
wedstrijd, waarbij vooral

Voor het Racing Team Holland
ging de vlag in top. Riccardo
van der Ende wist naast

zijn nationale titel ook de
Europese GT4-titel naar zich
toe te halen. Alleen was
de slotrace een beetje saai
voor de Poeldijker. “Duncan
Huisman kwam met zo een
grote voorsprong binnen,
dat ik de auto eigenlijk alleen
maar hoefde thuis te brengen”, aldus de kersverse kampioen. Daarbij kreeg hij hulp
van de equipe Euser/Freebird.
De beide Lotus-rijders reden
behoorlijk lang aan kop, maar
een lekke linker achterband
brak Euser op, waardoor het
BMW-duo Huisman/Van der
Ende de zege in de schoot geworpen kreeg.

Overige klassen

In de Dutch Clio Cup was
het Sebastiaan Bleekemolen
die de titel voor zich opeiste
en bij de Formido Swift Cup
deed Bart van Os dat. In de
Toerwagen Diesel Cup was
Jeroen Dik de beste van allemaal, terwijl Junior Strous de
nationale titel bij de Dutch
Radical Series wist binnen
te halen. Erik Weijers van het
Circuit Park Zandvoort toonde

zich tevreden. “Als het aan ons
ligt, komt de FIA GT3 volgend
jaar weer’, meldde hij na afloop.

Nieuw in 2012

Voor het komende seizoen
staat een aantal wijzigingen
te wachten. Zo komt er een
Dutch GT Championship,
grotendeels op basis van de
reglementen in de Dutch GT4
Championship. Het Porscheteam van Paul van Splunteren
heeft de nieuwe Porsche voor
2012 al bijna klaar en wellicht
zullen ook in dat jaar Phil
Bastiaans en oud-Zandvoorter
Jan Lammers de beide rijders
zijn. De Toerwagen Diesel Cup
houdt op te bestaan en gaat
op in een nieuwe Enduro klasse waarbij zowel benzine- als
dieselaangedreven motoren
in voorkomen. Per weekend
worden er twee races verreden van elk een uur waarbij
een rijderswissel moet geschieden. In de Dutch Clio
Cup verandert er niet veel en
de Formido Swift krijgt een
nieuw model waarmee weer
drie jaar gereden kan worden.

Start van de GT4 | Foto’s: Chris Schotanus

sport gala
Zandvoorts sporttalent genomineerd
sport Kennemerland (STK) genomineerd voor de titel Sporttalent van het Jaar in de regio Kennemerland. Zij dankt

deze eervolle nominatie aan haar drie Nederlandse titels
badminton: meisjes dubbel, gemengd dubbel en single.
Niet alleen is Imke genomineerd, de Zandvoort Circuit
Run is bij de evenementen
eveneens kanshebber op de
titel Sportevenement van het

Jaar. En dat terwijl het eerste
lustrum nog gevierd moet
worden.
Om de topsport de wel-

Afgelopen zondag hebben de handbaldames van ZSC thuis
niet van Monnickendam kunnen winnen. De gasten maakten vooral in de openingsfase het verschil, wat Zandvoort
in de rest van de wedstrijd niet meer kon overbruggen.

Romena Daniëls speelde weer een grote rol

Al in de 5e minuut stond er
een 0-3 achterstand op het
scorebord en moesten onze
plaatsgenoten vol aan de
bak. Hoewel er nu gescoord
werd, Zandvoort kwam terug tot 2-3, was de aanval
van Monnickendam toch bij
machte om de afstand tot
Zandvoort te bewaren en
zelfs bij rust nog uit te breiden
naar 6-10. “Monnickendam
speelde het spel snel en hierdoor kwam de cirkelspeelster
regelmatig vrij en konden zij
min of meer ongehinderd
aanleggen”, analyseerde doelvrouw Angela Schilpzand na
afloop.
Na de rust was het een gelijk opgaande wedstrijd tot
Zandvoort in een dip geraakte

GT4

De Zandvoortse Imke van der Aar (13) is door Stichting Top-

ZSC verliest
van Monnickendam

verdiende aandacht te geven, organiseert STK onder
andere het jaarlijkse topsportgala, mede mogelijk
gemaakt door hoofdsponsor JAN(C) Accountants &
Belastingadviseurs. Op het
topsportgala zullen prijzen worden uitgereikt in de
categorieën: Sportman, –
vrouw, -talent, -ploeg (regio
Kennemerland), -special, -eve-

nement en Vrijwilliger van het
Jaar. Per categorie heeft de organisatie vijf genomineerden
aangewezen. Wie verdient de
titel volgens u? Kijk en stem
vanaf 10 oktober op www.
topsportkennemerland.nl/
stem.html. Stemmen kan tot
31 oktober. Het Topsport Gala
Kennemerland vindt dit jaar
plaats op 6 december aanstaande.

en Monnickendam tot 11-18
kon uitlopen. “Na een penalty, die benut werd door Lucia
van der Drift, en twee mooie
break-uts van zowel Laura
Koning als Romena Daniëls,
kwamen we weer terug in
ons spel. Helaas was de achterstand te groot en de tijd
te kort om de score nog in te
halen”, sluit Schilpzand af. De
eindstand werd uiteindelijk
op 16-20 vastgelegd.
Deze wedstrijd was de laatste
van de eerste helft van de buitencompetitie. De eerstvolgende wedstrijd voor ZSC is op
zondag 30 oktober om 12.00
uur in de Korver Sporthal tegen het Amsterdamse AHC’31
gespeeld, als het binnenseizoen begint.
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K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
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Bertram & Brood
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Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Confet'ti B.V.
Dorsman Assurantiën
Dreams & Daytime
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Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
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Harocamo
Hugoos
Installatiebedrijf Ton Bakker
La Bonbonnière
Motorkledingoutlet
Zandvoort
Motorrijschool Goede
Music Store
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Red Coral
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Stox
Tea-Licious
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Van Aacken Glaszettersbedrijf
Winkeliers van De Grote Krocht
Zandvoortse Apotheek
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Actueel

5

Actueel

9

Bewoners rond
Kostverlorenpark
boos om hekwerk

Wintertijd
30 oktober
zaterdag
zondag

03.00

Verslag

Nu de ijsbaan er toch komt, belooft het een gezellige en sfeervolle winter te worden

in Zandvoort. Lange tijd heeft het er naar uitgezien dat het na een jaar uit was met de

schaatspret in het dorp, maar nu de gemeente zich garant heeft gesteld voor een eventueel exploitatieverlies, durft de Ondernemersvereniging Zandvoort (OVZ) het aan om het
centrum in december en begin januari opnieuw om te dopen tot ‘Winterwonderland’.

OVZ-voorzitter Gert van
Kuijk is opgelucht dat het
groene licht voor de ijsbaan
op het laatste moment toch
gekomen is: “Er was een behoorlijk groot financieel gat,
mede omdat de ondernemers al geld gestopt hadden
in de nieuwe feestverlichting, die half november gaat
branden. Nu de gemeente
zich garant stelt, is het voor
ons makkelijker om geld bijeen te sprokkelen. Zo heeft
circuitbaas Hans Ernst al
€ 2.500 toegezegd en de verwachting is dat er nu meer
bedrijven iets gaan bijdragen.”

Vrijwilligers

De ijspret begint op 17 december onder leiding van ijsmeester Leo Miezenbeek. De ijsbaan zal tot en met 8 januari
2012 dagelijks open zijn van
12.00 uur tot 21.00 uur. Om dit
allemaal mogelijk te maken is
er vanuit de organisatie behoefte aan veel vrijwilligers,
die toezicht kunnen houden,
aan de kassa kunnen zitten
of andere werkzaamheden
willen verrichten. Van Kuijk:
“Omdat we de horeca dit jaar
zelf ter hand nemen is er ook
behoefte aan vrijwilligers die
de koek-en-zopie willen bemannen.” Dat de ijsbaan aan

Sport
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Dagje op pad
met de Belbus
door Zandvoort

IJsbaan komt er toch!

IJsmeester Leo Miezenbeek kan zijn oranje jas weer uit de kast halen

Overal wordt
op bezuinigd

15

Pastor Duijves
kondigt afscheid
in 2012 aan

02.00

De Mannetjes

Zie onze advertentie op de achterpagina

een behoefte voldoet, is vorig
jaar gebleken. Veel kinderen
hebben daar leren schaatsen.
Er was zelfs een 6-jarige beginneling, die uitgroeide tot
een groot schaatstalent. Dit
jaar zullen scholen worden
benaderd of ze hun leerlingen
schaatsles willen laten geven
onder leiding van professionele schaatsleraren.

Ervaring brengt
basketballers
naar winst

Gezin stort neer
met luchtballon
Zandvoorter Victor Bol en zijn gezin hebben aan het einde
van hun vakantie een benauwende ervaring mee moeten

maken. Wat in principe het hoogtepunt van hun vakan-

tie in Egypte zou moeten worden, eindigde in een drama.
De luchtballon waarin zij een tocht over de Nijl zouden
maken, stortte neer. Het ongeluk ging als nieuwsitem de
hele wereld over.

Koopavonden

Winterwonderland omvat
niet alleen de ijsbaan, er komen extra koopavonden voor
Sinterklaas en Kerstmis met
gezellige en sfeervolle levende muziek, de oliebollenkraam zorgt voor een geurige
oudejaarssfeer, winkeliers
kunnen zich uitleven bij een
etalagewedstrijd waarbij leuke geldprijzen te winnen zijn,
en voor de kinderen staat er
een sprookjeswandeling door
het dorp op het programma.
Dit alles wordt opgeleukt
door de nieuwe sfeerverlichting, die tot en met Pasen
blijft hangen.

Victor Bol (archieffoto)

Bol en zijn gezin stapte, samen met nog 17 andere vakantiegangers waaronder 5
Haarlemmers, in een gondel
onder een grote heteluchtballon. Door onbekende oorzaak
stortte het vaartuig echter
neer in de rivier. Bol reageerde

voor de camera van SBS6 geëmotioneerd: “We scheerden
op een gegeven moment vlak
over een hotel. Ik denk dat
het gas op was want de vlam
werd steeds kleiner. We zijn
wel 35 meter door de Nijl gesleept voordat we in een weiland belandden. Gelukkig viel
er slechts een lichtgewonde.”
Het gezin heeft slachtofferhulp ingeschakeld want
de impact van de crash zit
er behoorlijk in. Volgens Bol
is dit de eerste en zeker ook
de laatste keer dat hij in een
luchtballon is gestapt: “Als ze
aanbieden om als goedmakertje een nieuwe tocht te
maken, dan zullen we daar
geen gebruik van maken.”

BETER MOBIEL

Tijdens de 50+ dag op 6 november is Beter Mobiel
de hele dag aanwezig op het Raadhuisplein met
scootmobielen, electr. scooters en fietsen en een

behendigheidsproef met een scootmobiel
Tel. 023 - 5 735 735 • www.betermobiel.nl

A.s. weekend
(zaterdag 29 & zondag 30 oktober)

‘Maar voor een
ijsbaan is er
natuurlijk wél geld!’

organiseert SEA OPTIEK weer een
THEMA-WEEKEND met deze keer RAY-BAN in de hoofdrol!
U bent van harte uitgenodigd om onder het genot
van een hapje & drankje de nieuwe RAY-BAN collectie
te komen bekijken! Graag tot ziens bij SEA OPTIEK!
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort, tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Ronde tafel van 1 november:
“Openbare Ruimte en wegbeheer”
Lees verder op pagina 21
Auto Strijder
Zandvoort

Gemeente Zandvoort

www.autostrijder.nl
1

Gemeente Zandvoort

waterstanden

UITNODIGING
Na ruim 5 jaar wethouder te zijn geweest heeft de heer
Wilfred Tates besloten terug te treden uit zijn functie.
De heer Tates heeft in zijn portefeuille o.a. Ruimtelijke
Ontwikkeling, Toerisme en Economie gehad.
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor
zijn afscheidsreceptie.
De receptie is op donderdag 3 november a.s. van
16.45 uur tot 18.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort.
U bent van harte welkom.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
de gemeentesecretaris,
F.A.M. Beijk

de burgemeester,
N. Meijer

LOODS TE HUUR

Kamerlingh Onnesstraat 11/09
Deze loods/ opslagruimte is gelegen op het
bedrijventerrein in Zandvoort Noord

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

•
•
•
•
•
•

Vloeroppervlakte begane grond ca. 208 m2
9,80 breed x 21,10 lang (inwendig)
Eenvoudige entresol
Schuifroldeur hoogte ca. 2.96 mtr
Toilet
Nabij strand en centrum

A.L. Dyserinckstraat 31
2032 RA Haarlem
tel:
06 54661799
e-mail:
info@inekesmit.nl
website: www.inekesmit.nl
transparante prijzen

Liefdevol en betrokken
Ook voor het begeleiden
van kinderuitvaarten
2

www.clubnautique.nl
Gehele jaar geopend!
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Man zwaar gewond
bij brand in woning
Bij een grote brand in de Rozenobelstraat in het centrum
van Zandvoort is zaterdagochtend een zwaar gewonde ge-

vallen. Voor het leven van de alleenstaande oudere man
moet worden gevreesd.

Huurprijs: € 1.250,- p/mnd
Voor info bel: 06 53 690 671

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Ineke Smit
Uitvaartverzorging

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

Brand in de Rozenobelstraat

De brandweer, die met
groot materieel uitrukte,
kon de brand die rond 10.00
uur uitbrak onder controle
krijgen, waarna het slachtoffer naar buiten kon worden gebracht. Deze is in

eerste instantie door brandweerlieden en broeders van
de GGD behandeld waarna
hij met de ambulance kon
worden vervoerd. Meer gegevens ontbreken op dit
moment.

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

28 Talent of the Voice - Talentenjacht. Grand café XL,
aanvang 21.00 uur

28 Dansmiddag voor 65+ - Georganiseerd door Pluspunt
en ANBO. De Haven van Zandvoort, aanvang 14.30 uur

Hoorcommissie stapt op;
vertraging LDC fase 2
De hoorcommissie, die door de raad is ingesteld om de
zienswijzen van belanghebbenden in het Louis Davids
Carré te beoordelen en daarna advies aan de raad uit te

brengen, is maandag opgehouden te bestaan. In eerste

instantie gaf voorzitter Michel Demmers (GBZ) er de brui

28 Smartlappenavond - Levensliederen zingen in Café Koper,

aan, waarna de leden Nico Stammis (PvdA) en Dick Suttorp

29 Garnalenpellen - Finale Zandvoorts kampioenschap.

Demmers schreef maandag in een brief aan de raad
dat hij stopt omdat hij een
aantal klachten heeft, onder
meer over het aanleveren
van beleidsnota’s, stukken
en gegevens die hij nodig
heeft om tot een goed onderbouwd advies te kunnen
komen. Echter ook tijdsdruk
was voor hem reden om zijn
voorzittershamer neer te
leggen. Later op de dag werd
er vanuit de raad vernomen
dat ook de andere twee leden hun werkzaamheden
voor de hoorcommissie had-

aanvang 21.00 uur

Café Oomstee, aanvang 17.00 uur

29 Halloween party - Café Joy, aanvang 20.00 uur
30 Open dag manege - Thema: Halloween.
Manege de Baarshoeve, 10.00-17.00 uur

november
1 Cinema Nostalgie - ‘The Pink Panther’.
Circus Zandvoort, aanvang 13.00 uur

‘Shopping/Dinner Night’
in Haltestraat

De Shopping/Dinner Night die de ondernemers aan het

begin van de Haltestraat vorig jaar voor de eerste keer

organiseerden, krijgt wegens de grote belangstelling van

(OPZ) eveneens hun werkzaamheden stillegden.
den gestopt.

Stammis gaf in een latere
verklaring zijn kant van het
verhaal: “Demmers is opgestapt omdat hij zich niet
kon vinden in het al gereed
gekomen advies van de ingehuurde deskundige en de
andere twee leden. Omdat
de commissie onder het vereiste aantal van drie leden
kwam, kon het advies niet
meer worden uitgebracht.
Een nieuw derde lid aantrekken leek aanvankelijk de
meest eenvoudige oplossing.

Voor Bibliotheek Duinrand vestiging Zandvoort gaat de

Zandvoorters en voor de gasten van buiten ons dorp.

in het Louis Davids Carré, met moderne uitstraling en een

toekomst er somber uitzien. Ondanks de nieuwe locatie
optimale dienstverlening, zal er in 2012 flink bezuinigd
moeten worden. Als de voorgestelde bezuinigingen door

gaan dan zullen de bibliotheektarieven, afhankelijk van

het type abonnement, verhoogd worden en de collectie en
openingsuren zullen verminderd worden.

Drukte tijdens de eerste editie vorig jaar

Al enige tijd wordt er hard gewerkt aan alle voorbereidingen. Alles is nu definitief en de
betrokken ondernemers zijn
goed geïnformeerd over hetgeen er tijdens deze speciale
koopavond van ze verwacht
wordt of verwacht mag worden. Het wordt opnieuw een
gezellige avondopenstelling
waarop de ongeveer 25 deelnemende winkeliers en restaurants een leuke actie of
aanbieding voor de bezoekers
in petto hebben.
De Shopping/Dinner Night
duurt van 17.00 tot 22.00

uur. Naast leuke aanbiedingen zullen diverse winkeliers voor hun klanten nog
een hapje en/of drankje
verzorgen en serveren de
deelnemende restaurants
een speciaal menu voor een
zeer speciale prijs. De avond
word ondersteund door gezellige livemuziek en sfeervol aangekleed door middel
van vuurkorven op straat.
De Babbelwagen geeft een
diavoorstelling en er komt
een ‘Rad van Fortuin’ waarbij
leuke prijzen te winnen zijn.
Kortom, het wordt een avond
om niet te missen!

Volgens raadsgriffier Henk
van Steveninck zijn er nu
twee opties: “De raad kan
besluiten om een nieuwe
hoorcommissie in het leven
te roepen, maar de raad kan
ook besluiten om zelf het
heft in handen te nemen.
Dat laatste is niet gebruikelijk en zou juridisch goed onderzocht moeten worden.”
In beide gevallen zal er veel
tijd verloren gaan, waardoor
de tweede fase van het LDC
opnieuw een deuk en veel
vertraging heeft opgelopen.

Het mes in de Zandvoortse bibliotheek

toen, nu een vervolg. Op 10 november aanstaande zijn

er speciale aanbiedingen en menu’s voor de winkelende

De schijn zou echter gewekt
kunnen worden dat dit nieuwe lid beïnvloed zou kunnen
zijn door de ‘oudgedienden’.
Dat wilden Suttorp en ik vermijden waarna we hebben
aangegeven dat een compleet nieuwe samenstelling
gewenst was.”

Volgend jaar wordt flink gekort op de bibliotheek

door Nel Kerkman

De 3 gemeenten waar Biblio
theek Duinrand vestigingen
heeft, Haarlem, Hillegom en
Zandvoort, hebben flinke bezuinigingen aangekondigd. In
totaal gaat het in 2012 om €
74.000 en wat er per 2013 gaat
gebeuren is nog onduidelijk.
Interim-directeur Lotte Sluyser

schrijft in een persbericht: “De
bibliotheek hoopt van harte
dat de bezuinigingen nog
worden teruggedraaid, want
er zijn geen middelen om zo
eenn grote bezuiniging op te
vangen.”
In de Zandvoortse begroting
staat dat de bibliotheek de
komende vier jaar € 43.000

minder subsidie zal krijgen.
De brede schoolbibliotheek
is in ontwikkeling en hopelijk
komt die er wel, ondanks de
bezuinigen.
In 2010 waren er in Zandvoort
3.400 mensen lid. Op een inwoneraantal van 16.638 is dit
met 20,4% relatief laag, het
landelijk gemiddelde is namelijk 25%. De hoeveelheid subsidie per gemeente bepaalt
de openingsuren en collectie
en de hoeveelheid culturele
projecten en activiteiten. In
plaats van 31 uur per week
zullen de openingstijden van
de Zandvoortse vestiging teruggedraaid worden naar 26
uur per week.
Kunnen lezen is nodig om zelfredzaamheid te bevorderen
en dat is één van de belangrijkste doelstelling van de bibliotheek. Als de bezuiniging
niet kunnen worden teruggedraaid vreest de bibliotheek
in een neerwaartse spiraal
terecht te komen met steeds
minder dienstverlening, daardoor minder leden en dus
minder inkomsten.

column

Klappen
Niemand kan mooier klappen dan een Spanjaard. Bij elk
muziekfestival zijn de ritmische 'palmades' al van ver te
horen. Hoe ze het doen weet
ik niet maar het klinkt ‘staccato’ en keihard.
In de peuterklas wordt ook
veel geklapt, kinderen zijn
er dol op en doen dan ook
graag mee. We tellen tot
tien en klappen, de grootste
peuters kunnen zelfs al tot
twintig tellen en klappen.
Ook als we buiten spelen en
het stel naar binnen moet,
wordt er geklapt. Roepen
helpt niet altijd, klappen wel.
Met verjaardagen is klappen
en heel hard “hoera” roepen
een feest voor de kinderen.
Het is altijd een uiting van
vrolijkheid, dacht ik. Laatst zat
ik naar het Spaanse journaal
te kijken. Een belangrijk persoon werd naar zijn laatste
rustplaats gebracht. Er stond
een haag van mensen voor de
kerk. Toen de kist langs kwam,
begon iedereen te applaudisseren! Ik was erg verbaasd. Ik
had in Nederland nog nooit
mee gemaakt dat er wordt
geklapt als er iemand begraven wordt. Het was een
ingetogen applaus, meer als
eerbetoon aan degene die
gestorven was. Achteraf toch
wel een mooi gebaar vond ik.
Een dag later keek ik met
echtgenoot naar het beursnieuws op RTL 7, met een
schrikbarend slechte koers;
alle pijltjes stonden op rood.
En wat denk je wat die beursjongens bij de opening van de
beurs doen? Applaudisseren!
“Ik snap er niks van. De beurs
daalt als een gek en toch klapt
iedereen”, haalde ik niet begrijpend mijn schouders op.
“Het is een goede gewoonte
om bij opening van de beurs
te applaudisseren”, legde
echtgenoot uit. “Ze kunnen
beter boe roepen”, was mijn
commentaar, “volgende week
stijgt de beurs weer.
Laten ze dan maar enthousiast applaudisseren, van blijdschap.”
Beursberichten? Ik zal
ze nooit begrijpen!

Lienke Brugman

Evenementenagenda
oktober
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burgerlijke stand

Dierenartsenpraktijk

Talent of the Voice

15 oktober - 21 oktober 2011
Geboren:

Megan Liv Louise, dochter van: Bok, Sander en: Paap, Bibi
Laura Louise.
Ryan Leron, zoon van: van der Meij, Ronny en: Amakran, Hayat.
Flynt Frederik Albert Adriaan, zoon van: de Weerd, Meeuwis
Adriaan Johan en: Hoogerman, Mirjam Kirsten.
Jare, dochter van: Beck, Dennis William en: van der Linden,
Mandy Marjorie.

Overleden:

Sinke, Cathrinus Marinus Johannes, oud 92 jaar.
Crijnen geb. Buurman van Vreeden, Wilhelmina Françoise,
oud 86 jaar.
van Kooten, Pieter Willem, oud 88 jaar.
Drijver, Jan, oud 60 jaar.
Koper geb. Vervoort, Johanna Hendrika, oud 80 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. D.C. Nicolai
www.kerkzandvoort.nl

Zaterdag 29 oktober gaat de
wintertijd in en is het de

"Nacht van de Nacht"
Wij gaan dan 80% energie
besparen voor het milieu:

Een heerlijk candlelight diner, weinig licht, wel veel
kaarsen en gezelligheid: 3 gangenkeuze menu voor
de verlichte prijs van € 19,75 i.p.v. € 21,75

Aanbieding voor vrijdag en zaterdag:
• Onze heerlijke Emmaplak van € 1,95 voor € 1,65
• 200 gram slagroomtruffels van € 5,20 voor € 4,75
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

2 november

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven.

Genezingsdienst
19.30 uur Evangelist Jan Zijlstra
Protestantse kerk

Grote Krocht Bonnenactie
Uitslag 2e trekking
Winkel

Winnaar

Bruna

Fam. Spaargaren Tijdschriftenbon € 15

Rosarito

T. Mos

Kledingbon € 25

Altijd goed

A. Kubiak

Cadeaubon € 15

Gall & Gall

D. v/d Mije

Fles wijn

Foto Menno Gorter

Fam. v/d Ham

Cadeaubon € 15

Dobey Fam.

Storm

Cadeaubon € 15

Radio stiphout

Fam. Vossen

Cadeaubon € 25

Tromp

M. Heino

Kilo Hollandse kaas

Marcel Horneman

B v/d Linde

Gourmetschotel 4pers.

AH

J. Kroone

Cadeaubon € 20

prijs

Kostuum stomen

Toerkoop

Fam. v/d Bogaard Strandlaken

Shanna

J. Spoelstra

1 paar hakken

Haar M.

Kok

Maskerbehandeling € 17,50

de Beus

C. Lemmens

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

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Evangelische Gemeente
‘Huis van Gebed Zandvoort’
10.00 uur Deheer S. Souisa
Boulevard Barnaart 10
www.gebedzandvoort.nl

De winnaars krijgen persoonlijk bericht

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

Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort - Telefoon (023) 5712171

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor D. Duijves

Kleding rep Zandvoort T. van Steen

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Zo bespaart u ook. Het enige wat wij van u
vragen is dat u van tevoren reserveert.

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl

Vrijdag 28 oktober:

Speciaal menu
tijdens deze avond
Entree XL:
proeverij van diverse voorgerechten
B
Varkenshaas met brie
en aardappelgratin
B
Duo van
frambozen- en chocolade ijs

€ 27,50
Uiteraard kunt u ook van de gewone kaart bestellen
Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Donderdag 3 november - 14.30 tot 16.00 uur

Vlooienmarkt in Huis in de Duinen
Wij hebben de kelder opgeruimd en het nodige
gaat in de verkoop, o.a. Zandvoortse kleding,
schilderijen, beeldjes en kerstartikelen.
Enveloppen spel met mooie prijzen. Koffie, thee,
gebak en poffertjes in ons restaurant

Huis in de Duinen

H. Heijermansweg 73, Zandvoort

WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om de auto
winterklaar te maken. Winterbanden zorgen
bij een temperatuur onder de 7 graden voor
een betere prestatie.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen
Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

 023-5719013

Thee boutique met meer dan 60 soorten thee

Wij zijn een theespecialiteiten winkel
Maar ook:
Theesalon
Koffiehuis
Kadoshop
Lunchroom
Tevens serveren wij een heerlijke high tea
Maar boven alles zijn wij een
gezellige winkel voor jong en oud.
Wij zijn van dinsdag t/m zondag
geopend van 07.00 - tot 18.00 uur
Haltestraat 32a - Zandvoort
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Met oog en oor
de badplaats door

‘IJzeren gordijn’ in Kostverlorenpark
Er is oorlog tussen de eigenaren van het Kostverlorenpark

en enkele bewoners van huizen aan de Kostverlorenstraat.
Een aantal van hen kan geen gebruik meer maken van de

achteruitgang, omdat daar een hekwerk tegen is geplaatst.

Provisorisch hekwerk blokkeert tuindeur

Het Kostverlorenpark is een
particulier landgoed, dat
door de eigenaren is opengesteld voor publiek. Op het
terrein bevinden zich ook
bunkers die in gebruik zijn
als vakantiehuis. Een aantal
tuinen van bewoners van
de Kostverlorenstraat en
de Quarles van Uffordlaan
grenst aan het park en heeft
een achterom die uitkomt in
het park. Tot nu toe hebben
de parkeigenaren daar nooit
een probleem van gemaakt,
maar nu willen zij dat alle
bewoners een document
tekenen waarin staat dat
zij gebruik mogen blijven
maken van de achterom. De
heer Marbus, die namens de
eigenaren van het park de

zaak behandelt, zegt dat dit
noodzakelijk is omdat op 1
januari 2012 een periode van
20 jaar gedogen afloopt. “De
aangeboden gebruiksovereenkomst staat een continuering van het huidige gebruik
toe, maar wel zodanig dat
er per 1 januari aanstaande
geen ‘recht op toegang’ mag
ontstaan. Als er bijvoorbeeld
nieuwe bewoners komen,
geldt die overeenkomst niet
automatisch voor deze personen”, aldus Marbus.

Hekken beschadigd

Het merendeel van de betrokken bewoners heeft de
brief getekend, maar een
aantal weigert dat, omdat
ze vinden dat de eigenaren

ZANDVOORT SCHOON!?
overhangend groen weghalen

van het park daar het recht
niet toe hebben. Ze hebben
inmiddels juridische steun
gezocht. De geplaatste hekken zijn allemaal vernield of
weggehaald, maar de betrokken bewoners zeggen
van niets te weten. Marbus
heeft aangifte gedaan bij de
politie wegens vernieling en
diefstal. Hij is van plan nieuwe hekken te laten plaatsen.
“Als die weer worden weggehaald, gaan we over tot hardere maatregelen”, zegt hij.
Was het plaatsen van dit
‘ijzeren gordijn’ nou echt
nodig? Is het niet een beetje
‘buurtje pesten’? Marbus
vindt van niet. “De bewoners
hebben een half jaar de tijd
gehad om te reageren, maar
dat hebben ze niet gedaan.
Vandaar nu de hekken.” De
‘opgeslotenen’ blijven erbij
dat het een belachelijke actie is. “We mogen niet via ons
achterhek het park in, maar
via de openbare ingangen
kunnen we er wel in.”

Bouwplan

De eigenaren van het park
zijn inmiddels met de gemeente Zandvoort in onderhandeling om te komen
tot een aanpassing van het
bestemmingsplan van een
stuk grond in de Quarles van
Uffordlaan 25. Daar staat een
monumentale bunker op. De
bedoeling is waarschijnlijk
om deze bunker te slopen en
op de vrijgekomen kavel een
woning te bouwen. Maar omdat de grond deel uit maakt
van een natuurgebied, zal dit
veel weerstand oproepen.

De zomer is weer goed geweest voor alles wat groeit in onze Gemeente Zandvoort
tuinen. Daar kunnen we met z’n allen erg content mee zijn. Soms
slaat het een beetje door en hangt op diverse plekken het groen
weelderig over de erfafscheiding. Het trottoir blijkt dan zo smal
geworden dat een wandelaar of rolstoelgebruiker de begroeiing tegen de kleding of in het
gezicht krijgt. Om te voorkomen dat het overhangende groen uit de tuin tot overlast leidt,
wordt u verzocht om de takken tot op de erfgrens af te knippen. De vrije hoogte boven trottoirs moet minimaal 2.50 meter zijn en boven de weg 4.10 meter. Het is nu nog mooi weer
om even een snoeischaar langs de struik te halen. Het resultaat is dat iedereen weer ruim
een halfjaar tevreden is. Kijk eens in uw eigen tuin of de beplanting overlast veroorzaakt.
Wij rekenen op uw medewerking want ook dat is ZANDVOORT SCHOON!?

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Filmopnames

Afgelopen zondag werd
de Haltestraat vanaf het
Raadhuisplein afgesloten voor filmopnames bij
Brasserie Plaza. Een grote
filmploeg was deze dag bezig om een documentaire
te maken over het boek
‘De Verbouwing’ van Saskia
Noort. Veel Zandvoorters
vroeg zich af wat er aan de
hand was, bij deze weten zij
het dus.

Talent of the Voice

Morgen, 28 oktober, is in
Grand Café XL de eerste
aflevering van Talent of the
Voice. Het is de eerste aflevering van zes met de finale
op 3 februari aanstaande.
Het belooft de grootste
talentenjacht van de regio
te gaan worden. Ben jij het
nieuwe zangtalent? Meld je
dan snel aan bij organisator ONAIR-Events via info@
onair-events.nl en wie weet
kom jij in 2012 wel met een
eigen single! De aanvang is
om 21.00 uur.

Haarwensen

Kapsalon Haar aan de Grote
Krocht is sponsor van stichting Haarwensen. Deze
stichting is er voor kinderen
tot en met 18 jaar, die kaal
zijn geworden door kanker,
alopecia of door andere
medische behandelingen.
De stichting voorziet kosteloos deze kinderen van een
pruik. Heb jij minimaal 25
cm haar dat je wilt doneren
aan deze stichting? Ga dan
langs bij kapsalon Haar en
je wordt kosteloos geknipt.

Poepzakje

Toen was het donker

Doe eens romantisch: schakel de lichtknop uit en zet
een extra kaarsje neer in
huis tijdens de Nacht van
de Nacht op 29 oktober.
Bovendien is het beter om
rond je huis sensorlampen,
tijdschakelaars of bewegingsmelders te gebruiken
in plaats van lampen die de
hele nacht branden. Ook de
gemeente Zandvoort zal tijdens de Nacht van de Nacht
onder andere de aanschijnlichten van de kerk, het raadhuis en het Circustheater
uitschakelen. Daarnaast
dimt Zandvoort gedurende
het hele jaar de openbare
verlichting na 00.00 uur.
Verder zijn de ondernemers
gevraagd om mee te werken, waarvan zover bekend
Tapasbar Piripi, restaurant
de Vier Geboden, visrestaurant De Meerpaal,
restaurant/Lounge Bar
Bliss meedoen.

Nu de honden op het
strand mogen, en nog loslopend ook, zijn de hondenbezitters hartstikke
blij. Verreweg de meesten
houden zch ook keurig aan
het direct opruimen van de
hondenpoep, gezien de vele
rode zakjes. Maar wat doe
je met een zakje dat vol is?
Nu het seizoen voorbij is,
blijken ook vrijwel alle vuilnisbakken te zijn verdwenen. Daar loop je dan, met
je volle rode poepzakje…

Alzheimer café

Steunpunt ‘OOK Zandvoort’
organiseert op woensdag
2 november een Alzheimer
café met als onderwerp
‘Dementie een zware zorg’.
Want wie kan helpen als
het allemaal ondragelijk
lijkt: 24 uur per dag, een
hele week en je je alleen
voelt staan? Over het onderwerp wordt gesproken
met iemand van ‘Draagnet’
en met een mantelzorger.
Locatie Flemingstraat 55,
inloop 19.00 uur, aanvang
19.30 uur(tot 21.30 uur). Bus
81 stopt voor de deur.

Appeltjesdag

Rommelmarkt

Op zaterdag 12 november
is het weer zover, dan is
er de jaarlijkse rommelmarkt bij de Protestantse
kerk. De zolder van de kerk
staat vol, maar er kan altijd meer bij. Dus heeft u
nog spullen die u kwijt wilt,
dan kun u bellen naar 0614401006. Op 31 oktober en
7 november is er van 13.30
tot 15.30 uur iemand in het
Jeugdhuis aanwezig om uw
spullen aan te nemen. Bent
u niet in staat het te brengen dan, dan komt men het
ophalen.

De jaarlijks terugkerende
appeltjesdag op de Hannie
Schaftschool, waarbij de
hele school wordt ingezet
om appels te plukken, te
snijden en vervolgens te
verwerken tot appelflappen was ook dit jaar weer
een groot succes. De appelflappen zijn afgebakken bij
en door Bakker Bertram en
door leerlingen van groep
8 uitgedeeld aan bewoners
in het Huis in de Duinen.
5

+31(0)23-5731999 | www.eiGenwijs-makeLaars.nL
Grote krocht 38 | 2042 LX zandvoort | twitter: @eiGenwijszvoort | info@eiGenwijsmakeLaars.nL
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Pluspuntvrijwilligers in het zonnetje gezet

Het Textielatelier

Drie keer per jaar wordt er aan de vrijwilligers van Pluspunt, in verschillende vormen, een
‘Dank je wel’ aangeboden. Met Koninginnedag is er de lintjesregen voor jubilarissen die
een bepaalde tijd hun diensten verlenen, rond de kerst wordt er iets georganiseerd en in

het najaar worden de vrijwilligers onthaald op een gezellig etentje, voorafgegaan door
een bezoek of excursie naar keuze.

door Erna Meijer

Opnieuw kunnen wij een totaal nieuwe ondernemersbranche in Zandvoort onder uw

aandacht brengen: het Textielatelier. Twee creatieve vrouwen, Bibi van den Bout-Limat en

Marie Bartels, die elkaar van de schilderles kennen, hebben de handen ineen geslagen en
zijn half september begonnen met creatieve naailessen.

Presentatie van de Babbelwagen

door Agaath de Goede

Afgelopen vrijdag mochten de vrijwilligers kiezen
uit een wandeling door oud
Zandvoort, met Klaas Koper
als gids, een duinwandeling
door de Waterleidingduinen
of een prachtige presentatie
van de Babbelwagen door
Marcel Meijer. Een twintigtal vrijwilligers koos voor de
dorpswandeling die door

Koper op onnavolgbare wijze
van commentaar werd voorzien. Na een wandeling van
circa anderhalf uur gingen zij
weer richting Pluspunt voor
een drankje, een hapje en een
Hollandse maaltijd, die door
Nieuw Unicum voor de 80
vrijwilligers die deelnamen
aan de dag, werd verzorgd.
Het Zandvoorts Gemengd
Koper Ensemble zorgde voor
de muzikale begeleiding met

een groot aantal ‘meezingers’, waardoor de sfeer er al
snel goed inzat. De geserveerde erwtensoep, gevolgd door
boerenkool met gehaktbal of
zuurkool met door de Hema
gesponsorde worst, smaakte
uitstekend en menigeen nam
nog een extra portie. Een
puddinkje als dessert en nog
een kopje koffie met bonbons
daarna, maakte deze vrijwilligersdag helemaal compleet.

Snackbar Het Plein met stip op 33!
De broers Robert en Alex Slag en hun compagnon Mimoun

Abdellaui, de eigenaren van snackbar Het Plein op het Kerkplein, waren deze week in de zevende hemel. De nieuwe

ranglijst van snackbars van Misset was bekendgemaakt en

hun bedrijf vonden zij terug op plaats 33! Een stijging van
maar liefst 42 plaatsen want vorig jaar werd Het Plein 75e.

Mimoun Abdellaui, Robert en Alex Slag

“Hier zijn we natuurlijk heel
erg blij mee. Vorig jaar was het
voor ons al een verrassing en
dan nu met stip naar de 33e
plaats is bijna ongelooflijk. In
het juryrapport staat ook nog

dat wanneer wij een tweetal
kleine puntjes in acht nemen,
we de potentie hebben om
zelfs in de top 10 te komen!”,
zegt Alex die aangeeft ook
volgend jaar hun bedrijf voor

de verkiezing aan te melden.
Samen met zijn broer zwaait
Slag alweer vanaf 1998 de
scepter over hun mooie zaak
die ze gaande de tijd hebben
uitgebouwd, en verbouwd,
tot een cafetaria dat er zeker
zijn mag. Later, in 2006, kwam
compagnon Adellaui erbij. In
februari 2008 vond een ingrijpende verbouwing plaats:
de automatiek verdween en
Het Plein Fast Food ging zich
richten op verantwoord frituren en gezondere voeding. Zo
kunnen bedrijven bijvoorbeeld
voor de lunch gezonde, vers afgebakken broodjes bestellen.
In 2011 werden alle enorme
inspanningen beloond met
het winnen van de Beste Shop
Benelux Award van SWIRL’S en
de selectie voor de Cafetaria
Top 100 met die schitterende
33e plaats. Proficiat! Meer
informatie vindt u op www.
snackshetplein.nl.

Let wel, u kunt er niet terecht
voor verstelwerk of ritsen inzetten, in tegendeel. Zij willen u juist, in navolging van
de opleving van het breien,
de vele kneepjes en mogelijkheden van de naaimachine leren en dat doen zij door
middel van verschillende lessen en workshops.
Bibi en Marie vertellen vol
vuur over hun leerstof: “In
ons gezellige onderkomen in
de voormalige Mariaschool
laten wij de beginners onder de cursisten in de eerste les eerst zien wat een
naaimachine kan en hoe je
die moet gebruiken. Wij oefenen de rechte stiksteek op
een proeflap en maken een
speldenkussen. In les 2 gaan
wij al een heel apart kussen
met leuke versiersels maken
en in week 3 maken we een
leuk en handig tasje. De zigzagsteek komt in les 4 aan de
orde, waarna op gastendoekjes een applicatie van stof
gemaakt wordt. Tenslotte
eindigen wij in de lessen 5

en 6 met een vlaggenlijn
met vlaggetjes van stof, erg
leuk om op te hangen maar
vooral nog leuker om te maken.”
Bij de vervolgcursussen,
waarbij men kan kiezen uit
het maken van een babyuitzet (zoals slabbetjes, badcape en speendoekje) of allerlei zaken die in de keuken
gebruikt kunnen worden,
bedragen de kosten ook
€ 150 voor zes lessen van 3
uur. Deze lessen zijn allemaal
inclusief materiaal en koffie
of thee. Per cursus is er plaats
voor maximaal 4 à 5 personen. Bibi en Marie zijn met
iedere deelnemer blij, maar
hopen juist de jongeren, die
geen enkele ervaring hebben met het werken met
een naaimachine, enthousiast hiervoor te maken. Het is
ook mogelijk om een strippenkaart voor 6 of 12 lessen
te kopen. U neemt dan zelf al
uw materiaal mee, patroon,
stof, garen enzovoorts en
mocht u vragen, hulp of ad-

vies nodig hebben, dan helpen de dames u graag.
Tevens worden er workshops
gehouden: zo is er op 8 november van 09.00 tot 12.00
uur een workshop applicatie
à € 20 en op 17 en 22 november zijn er zowel overdag als
's avonds kerstworkshops.
Misschien een bijzonder idee
om iemand een workshop
cadeau te doen? Zelf maken
is natuurlijk het leukst maar
als je niet zo creatief bent,
bestaat ook de mogelijkheid om artikelen kant-enklaar bij de dames te kopen.
Kijk hiervoor op de webshop:
www.bisanpaGifts.nl.
Bent u nieuwsgierig geworden? Aanstaande zaterdag 29 oktober is er een
inloopochtend van 10.00
tot 13.00 uur, waarbij u een
indruk krijgt van en advies
over de vele mogelijkheden van het Textielatelier.
Koninginneweg 1, Zandvoort.
Tel. 06-46370353 (Marie) of
06-50477720 (Bibi).

Niet vergeten… Mag ik deze dans van u?
Lekker dansen in de Haven van Zandvoort aan het strand
voor 65-plussers op vrijdagmiddag 28 oktober. Deze middag, georganiseerd door Pluspunt en ANBO Zandvoort
staat vooral in het teken van goed en bewust bewegen.
De toegang is gratis voor
alle Zandvoortse 65-plussers.
Consumpties zijn voor eigen

rekening, voor een hapje
wordt gezorgd. De middag
duurt van 14.30 tot 16.30 uur.

Aanmelden kan bij ANBO
Zandvoort, tel. 5730866. Het
aantal plaatsen is beperkt,
dus wacht niet te lang met
aanmelden. Kunt u wat
slechter lopen, dan wordt er
gezorgd voor begeleiding bij
de entree naar het strand.
7

&Daytime
Daytime
Dreams&

Aanbieding!

ing
Shopp ht
r Nig
Dinne
er
vemb
o
n
0
1

Badjassen van Friis & Company
van € 79,95 voor € 49,95
Op = Op!

NIEUW!! in de Vier Geboden ons

KRIS KRAS MENU

Een voorgerecht, een hoofdgerecht en
een nagerecht kiezen uit de gehele kaart
en van onze krijtborden voor € 29,50.

Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 29 oktober 2011
NACHT VAN DE NACHT

Heeft u wat te vieren
en kan dat niet thuis?

Romantisch dineren bij kaarslicht.
Deze avond gaan de lichten uit in
de Vier Geboden en Tapasbar PIRIPI
waar u onbeperkt tapas kunt eten voor € 19,50.

Kom dan gezellig
naar Café Bluys!
Zondag voetbal live op grootscherm
van 12.00 uur tot 22.00 uur
Jan & Mieke
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 16.00 - tot 24.00 uur,
maandag gesloten, zondag van 12.00- tot 22.00 uur
Café Bluys - Buureweg 5 - 2042 HH Zandvoort
Tel.: 023-5730200 of 06-533 67 908

Actie vanaf

APK

donderdag 27 oktober
t/m zondag 30 oktober:



Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop




Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Motorkledingoutlet Zandvoort

Open dag Manege de Baarshoeve
met als thema:

Springkussen, Ponystappen, Schminken,
Heksen limonade etc.
Demonstraties met o.a. Pas de Deux,
Carrousselrijden, Verkleed wedstrijden te paard
in Halloween style; “Pimp je pony” en er
worden ook echte FNRS proeven gereden.

Kom en proef de sfeer van
onze gezellige Manege!
Manege de Baarshoeve
Keesomstraat 15
2041 XA Zandvoort
T. 023-5715894
8

Vezelwit € 2,75
Witte bol 10 st. € 1,95
Kopje koffie met een appelpunt € 2,95
Broodje Eiersalade € 2,75
Stap ook eens binnen voor een
heerlijk kopje koffie met een belegd broodje

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

Van 10 uur ’s morgens tot 17 uur houden
wij open dag op zondag 30 oktober a.s.

Kerkstraat 27 - voor reserveringen 023-5712537

Louis Davidsstraat 13-a, 2042 LS Zandvoort, 023-5733572
CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97
Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

www.motorkledingoutletzandvoort.nl

Grand Canyon Valkyrie 4 seizoenen jas

Maxtex cordura, Waterdicht en ademend membraan,
Uitneembare thermo voering, Binnenzak voor documenten,
Verbindingsrits, Ventilatierits Buitenzakken, Reflectie materiaal.
Uitneembare CE protectie in rug, schouders en ellebogen.
Verstelbare riemen op mouwen en taille.

VAN € 169,00 VOOR € 129,00

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Textiele motorbroeken, diverse merken, alle met
uitneembare wintervoering wind en waterdicht!

Vanaf € 99 euro!

Altijd volop keus, en altijd de beste

Pastor Dick Duijves kondigt afscheid aan
In de loop van volgend jaar zal pastor Dick Duijves met emeritaat gaan. De ‘herder’ van de
Agathaparochie wordt in januari 70 jaar en heeft zijn bisschop verzocht om met ‘pensi-

oen’ te mogen gaan. Afgelopen zondag maakte Duijves het nieuws wereldkundig tijdens

de mis in de Agathakerk. Tegelijkertijd lichtte de voorzitter van het parochiebestuur, Willem v.d. Berg, de parochianen in de Antonius & Pauluskerk in Aerdenhout in.
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Politiek verslag

Raadsvergadering Informatie d.d. 25 okt.

Voorlopig geen bebouwing
Sandevoerde
Wethouder Wilfred Tates maakte dinsdagavond bekend

dat er vooralsnog niet gebouwd kan worden op het ter-

rein waar de voormalige velden van TZB en camping

Sandevoerde liggen. Bij de behandeling van de nota van
uitgangspunten voor het gebied vertelde hij dat het col-

lege, door een aangenomen motie van de fractie van
D66 in de Provinciale Staten, gedwongen is om de nota
terug te trekken.

Pastor Dick Duijves

“Midden in het hart van
deze viering moet ik iets
heel lastigs met u delen.
Lastig zowel voor mijzelf
als voor u en jullie. Het is
iets waar ik al een tijd over
nadenk en, laten we eerlijk
zijn, waar ook velen van u
mij wel eens naar vragen:
"Hoelang blijf je nog?" Feit
is dat ik in januari volgend
jaar zeventig word. Ik denk
dat we allemaal een spanning voelen van hoe het in
je hoofd voelt om ouder te
worden, in mijn geval zeventig. Je denkt dat je jong
van geest blijft. Vergelijk je
dat met je fysieke gesteldheid van toen je pakweg
dertig was dan voel je het
verschil. Beste parochianen,
u begrijpt het al. Ook voor
mij komt er een moment,
dat ik moet zeggen: "Het
is mooi geweest". Ik bedoel
dat heel letterlijk. Ik heb met
mijzelf afgesproken dat dat
moment er nu aankomt.
Dat is schrikken voor mij en,
ik begrijp dat heel goed, ook
voor u”, begon Duijves zijn
mededeling voor zijn parochianen.
Duijves gaat niet op stel
en sprong weg. “In goed
overleg met de parochiebesturen van Agatha en
van Antonius & Paulus en
met pastor Clementine van

Polvliet, is afgesproken dat
ik volgend jaar na Pasen, in
de tweede helft van april,
mijn taak neerleg als pastor van de Agatha- en van de
Antonius & Paulusparochie.
In de directe periode daarop
met zondagen van eerste
communies en Pinksteren
blijf ik ‘meedoen’ tot het
weekend van 10 juni. Dat
zal dan de datum van afscheid zijn. Hoe ik daarna
hier nog actief blijf, zal de
tijd uit moeten wijzen”, aldus Duijves.
Afgelopen week heeft hij
zijn ontslagbrief naar de bisschop gestuurd. Daarin reflecteerde hij over zijn begin
als pastor tot nu. “Ik ben na
mijn priesterwijding in 1966
al vroeg, op mijn vierentwintigste, begonnen in een opbouwwijk in Amsterdam
Noord. Ik heb geschreven
dat ik mij met hart en ziel
altijd pastor heb gevoeld
met goede en kwade dagen.
Een weerbarstige knik was
de ziekteperiode van oktober 2004 tot half 2005 vanwege een forse kwaadaardige tumor. Vraag was toen
of ik wel verder zou kunnen
gaan. Ik ben heel dankbaar
dat ik gezond ben verklaard.
Helemaal zonder schade is
het natuurlijk niet gegaan”,
aldus Duijves.

De bisschop reageerde dat
hij ‘erkentelijk is voor het
feit, dat ik mijn emeritaat
zo tijdig aankondig’. Ik zal
in deze periode ook uitzien
naar huisvesting in of rond
Haarlem. In deze omgeving
heb ik toch de langste tijd
van mijn leven geleefd. Zes
jaar op het Klein Seminarie
Hageveld als middelbare
scholier, zeventien jaar in
Schalkwijk en drieëntwintig jaar hier. We gaan er het
beste van maken in de komende periode. Laat elkaar
niet los. Ik ben de kerk niet.”
Met het bekende beeld van
Paulus: we zijn met elkaar
hand, voet, oog, oor, mond en
stem, hart en ziel van het ene
lichaam. En… het afscheid
duurt nog even, sluit hij af.
Door een kleine ‘denktank’
van parochianen is al eerder
nagedacht over wat wijs is
voor de nabije toekomst.
Nog meer dan tot nu toe
willen ze de samenwerking
met de beide parochies versterken waar dat mogelijk
is. Er is een parochieraad in
oprichting met de bedoeling om vanaf januari ‘oog,
oor en adres’ te zijn. Er is
een groep rond Van Polvliet
die met haar meedenkt wat
Duijves’ vertrek voor de invulling van haar pastorale
taak betekent.

Pas te elfder ure, dinsdagmiddag 16.30 uur, kreeg
Tates te horen dat op 17 mei
2010(!) D66 de motie had
ingediend en dat Provinciale
Staten de motie had aangenomen. De motie zegt: Niet
in te stemmen om buiten
bestaand bewoond gebied
in de provincie te bouwen.
Met als gevolg dat bebouwing op deze locatie niet
toegestaan is.
Tates vroeg de vergadering
toestemming om de nota
terug te trekken, mede
omdat het geen bestemmingsplan is, alleen een
basis daarvoor. “Wij, het
college en de ambtenaren,
maar ook de ontwikkelaar
wisten niets van deze D66motie”, zei de vertrekkende
wethouder. Volgens Michel
Demmers (GBZ) moet de
motie getoetst worden aan
de structuurvisie. Bij hoge
uitzondering of met goed
onderbouwde tegenstand
mag er dan vanaf geweken
worden. Voorzitter Hans
Drommel (VVD) kon Tates

geen toestemming geven
voor terugtrekken omdat
deze vergadering puur voor
informatie-uitwisseling bedoeld is. De vergadering van
woensdag kan daar wel toestemming voor geven.

Erfpacht Palace-gebied

Daarvoor werd het erfpachtvraagstuk Palace-gebied
behandeld. De raad wordt
gevraagd om de Algemene
Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2009 te wijzigen en een advies aan het
college te geven over een
aanbod aan de VVE Bouwes
Palace voor verkoop of erfpacht voor het gebouw, regelingen voor het parkeren
en de entree. Gert Jan Bluijs
vroeg de wethouder of de
aanbieding alleen voor het
Palace-gebied geldt of ook
voor de rest van de VVE’s
van het Middenboulevardgebied, waar de erfpachtcanon afloopt.
Volgens Ruud Sandbergen
(D66) was er veel kritiek op
de wethouder wegens ver-

meend communicatiegebrek met de VVE en vroeg
Bruno Bouberg Wilson (OPZ)
naar de onderhandelingsresultaten. Toonen antwoordde dat de brief met het aanbod die moet komen zeker
geen eindbod is. “Het is niet
zo van alstublieft VVE, hier
is ons bod en ‘that’s it’. Voor
eind oktober doen wij een
bod dat redelijk en billijk is
en daarna kunnen we er over
praten”, zei hij.
De wethouder meldde dat,
zolang er geen verdere planontwikkeling is, het parkeerterrein bij de bewoners
in gebruik blijft. Het agendapunt krijgt woensdag een
vervolg als de raad er over
kan discussiëren, hetgeen
niet in deze vergadering
mogelijk is.

Vrijwilligersfeest

Over een feest voor de
Zandvoortse vrijwilligers in
het kader van het Europese
Jaar van de Vrijwilliger was
iedereen het eens. Dat moet
er komen alleen de ‘pot’ waar
de benodigde € 17.000 vandaan moet komen was nog
een klein punt van discussie. Toonen gaf snel duidelijkheid. “De reserve WMO is
daarvoor bedoeld en die gebruiken we dan ook. Ook een
eventuele overschrijding van
het budget komt daar vandaan”, zei hij.

Sam's Kledingactie
Op vrijdag 4 november (van 19.00 tot 20.00 uur) en zaterdag 5 november (van 10.00 tot
12.00 uur) vindt de kledinginzamelingsactie plaats van Sam's Kledingactie voor Mensen
in Nood. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in
gesloten plastic zakken afgeven bij de Agatha kerk aan de Grote Krocht.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar
de projecten van Cordaid
Mensen in Nood. Al 2,5 jaar
steunt Sam's het Droogte
Cyclus Project in Kenia. In
dit project wordt de lo-

kale bevolking geleerd om
zich te wapenen tegen de
droogte. Echter de situatie in de Hoorn van Afrika
is dermate verslechterd
dat de Samenwerkende
Hulporganisaties (SHO)

de noodklok luiden. Voor
meer informatie over Sam’s
Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken
op www.samskledingactie.
nl of bellen naar 073-687
10 60.
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Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Bekendmaking
Openbare Bijeenkomst van Rijnlands Verenigde Vergadering
De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland komt woensdag 16 november 2011
om 13.00 uur bijeen in de VV-zaal van het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden.
De volgende zaken komen onder meer aan de orde:
• Vaststellen Programmabegroting 2012
• Vaststellen belastingverordeningen 2012
- Verordening Watersysteemheffing
- Verordening Zuiveringsheffing
- Verordening Verontreinigingsheffing
• 2e BURAP 2011 en 2e begrotingswijziging 2011
• Kwijtschelding belastingen kleine ondernemers
• Vaststellen vijf peilbesluiten
• Overname onderhoud overige wateren stedelijk gebied
• Overname beheer polders Oudenhof
• Vaststellen Legger Rietlanden
• Voorbereidingskrediet Programma assetmanagement
• Verzamelkrediet Programma Voldoende Water
• Verzamelkrediet Programma Veiligheid
• Verzamelkrediet Programma Gezond Water
• Krediet boezemgemaal Gouda
• Verzamelkrediet Programma Bestuur, Organisatie en Dienstverlening
• Verkoopbeleid; resultaten pilot/aanpassing verkoopstrategie
• Wijziging vaarvergunningenstelsel
• Wijziging delegatiebesluit Rijnland i.v.m. vaststelling projectplannen
• Stand van zaken en bijstelling Stedelijke waterplannen
• Effectmonitor WBP4 2010
• Invoering bestuurlijke strafbeschikking
• Nota naleving
• Implementatieplan integriteitsbeleid medewerkers
• Position paper omgevingsrecht
• Uitwerking Bestuursakkoord Water
Ter voorbereiding van deze bijeenkomst komen onderstaande commissies uit de Verenigde Vergadering
op de aangegeven tijdstippen bijeen in het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden:
Commissie Voldoende Water
Commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening
Commissie Veiligheid en Gezond Water

- dinsdag 1-11-2011 om 09.30 uur
- woensdag 2-11-2011 om 09.30 uur
- woensdag 2-11-2011 om 14.00 uur

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.
De stukken liggen vanaf 26 oktober 2011 tot aanvang van de vergadering tijdens
kantooruren ter inzage in het kantoorgebouw aan de Archimedesweg 1 in Leiden.
Alle stukken zijn ook via de internetsite www.rijnland.net in te zien.
Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Zij kunnen dit kenbaar
maken tot een half uur vóór aanvang van de vergadering aan de heer H.M. de Groot,
tel. 071-3063584, of per e-mail: Bestuursondersteuning@rijnland.net.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden in
weekbladen, maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op
www.rijnland.net/waterschapsblad.
Leiden, 26 oktober 2011

Droge voeten, schoon water
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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.

Dier van de Week
Shinta is pas 4 jaar

jong en toch al een
oude bekende van het
Dierentehuis; ze is inmiddels al voor de tweede keer terug gekomen.
In het asiel gedraagt ze
zich keurig, is ze lief en
knuffelbaar, gaat ze met
iedereen lekker wandelen en kan ze het met de
meeste honden erg goed
vinden. In een huis laat
ze echter een compleet
ander gedrag zien. Ze is
binnenshuis, vooral wanneer het om eten gaat,
erg dominant. Omdat dit
probleem zich niet in het
asiel voordoet kan de gedragstherapeut haar niet
ter plekke helpen. Bij de herplaatsing van Shinta zal de gedragstherapeut haar daarom
begeleiden bij de nieuwe baas thuis.
Bent u die consequente baas die deze leuke, lieve hond kan helpen om haar dominante
karaktertrekje kwijt te raken? Kom dan snel eens langs om kennis met Shinta te maken!
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Sporen uit het verleden

door Nel Kerkman

Oude Mariaschool

Iedereen die van beeldende kunst houdt, kan tijdens de

jaarlijkse Nationale Kunstweek met volle teugen genieten.

Tijdens Kunstkracht 12 is de voormalige Mariaschool aan de Koninginneweg

Kunstmusea, galerieën, kunstuitlenen, ateliers, gemeenten

altijd geopend. Een goede aanleiding om de kunstenaars én het gebouw te be-

en kunstinstellingen bieden in het hele land allerlei acties,

zichtigen. Het interieur van de bijzondere L.O. school is bewaard gebleven en

aanbiedingen, bijzondere ontmoetingen en uiteraard ook

op een paar kapotte raampjes na, is het glas-in-lood raam nog ongeschonden.
Bij binnenkomst van de imposante hal valt het raam niet
op. Alleen als je naar boven gaat is halverwege de trap het
grote raam te zien. De verfijnde symmetrische motieven
in de kleuren paars, lila, blauw en geel geven een diffuus
licht aan het Art Deco raam. Het raam is niet gesigneerd.

Voormalige Mariaschool

Boven de ingang staat nog de benaming ‘R.K. bijzondere
L.O school’ te lezen. De school werd door het kerkbestuur
van de St. Agatha parochie gesticht en draagt de architectuur van Pierre Cuijpers. In augustus 1920 werd de school
door aannemer C. Slegers opgeleverd. Het oorspronkelijke

veel mooie exposities. Zandvoort doet voor het eerst mee. De

schoolgebouw
staat er nog
steeds: de oude
lagere (Maria)
school. Doordat
het leerlingenaantal van de school in de jaren 60 en 70 groeide, was
nieuwbouw voor de school noodzakelijk. Het oude gebouw werd toen definitief verlaten. Het monumentale
gebouw is in de jaren 70 gemeentelijk eigendom geworden en de klaslokalen worden verhuurd aan in Zandvoort
woonachtige kunstenaars.

Heeft u ook een of meer glas-in-loodramen in huis? U kunt 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

‘De Universele Mens’

Dementie: een zware zorg

Het Zandvoorts museum presenteert vanaf 5 novem-

Zorg voor mensen met dementie kan heel zwaar zijn; 24

Beeldend kunstenaar Hilly Jansen toont haar exotische

allemaal ondraaglijk lijkt en je je alleen voelt staan?

ber een nieuwe tentoonstelling: ‘De Universele Mens’.
droomwereld, verbeeld in beelden die zich bevinden op de
scheidslijn tussen realiteit en fantasie.
door Nel Kerkman

De bescheiden Hilly Jansen
laat in haar kunstuitingen een
heel andere Jansen zien. Met
haar gedurfde kleurencombinaties in veelal felle tinten
tovert zij sobere vazen en
maskers om tot ware kunstwerkjes. Haar schilderijen
met portretten van clowns,
indianen en kinderen zijn inderdaad realistisch en met
zeer veel fantasie geschilderd.
Wie kent haar mozaïeken niet
waar zeker één, in de aula van
de algemene begraafplaats,
opvalt.
Ook haar inzet voor de
kinderkunstlijn die in november aanstaande weer
begint, is niet weer weg
te denken uit het Zand
voortse. Eigenlijk is Hilly
Jansen zelf een ‘homo
universalis’, de universele
mens. Zij beheerst de kunst
tot in de puntjes, motiveert
en stimuleert haar omgeving tot nog meer culturele

uitingen. Haar vernissage is
daar een goed voorbeeld van:
met een laatste optreden van
Dichter bij Zee Ada Mol, theaterkunst en overhandiging
van het boek Vriend en Vijand
van Marco Termes. Veelzijdiger
kan het niet.
De tentoonstelling ‘De Univer
sele Mens’ is van 5 november
tot en met 8 januari te bezichtigen in het Zandvoorts Muse
um, Swaluestraat 1. Geopend
op woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

uur per dag, een hele week lang. Wie kan helpen als het
Over dit onderwerp wordt
in Alzheimer Café Zandvoort
gesproken met iemand van
‘Draagnet’ en met een mantelzorger. Het Alzheimer Café
vindt 2 november plaats in
‘Ook Zandvoort’, Fleming
straat 55. Inloop is om 19.00
uur, aanvang 19.30 uur (tot
21.30 uur). Bus 81 stopt voor de
deur. Informatie over Belbus
en vrijwilligers: Pluspunt, tel.
5717373.

Collecte

In de week van 7 t/m 12 no-

vember vindt de collecte
van stichting Alzheimer Ne
derland plaats. In Zandvoort
gaan zo’n 11 collectanten op
pad om geld in te zamelen.
De opbrengst is bestemd
voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie en
hulp, informatie en belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun
naasten. Helpt u ook mee?
U kunt zich opgeven bij mevrouw Stammis-Heil, tel.
023-5351921 of via www.alzheimer-nederland.nl.

Zin in kunst en cultuur
=
Zin in het Zandvoorts Museum

November 2011

 Poppentheater Rekreade

Woensdag 2 en 16 november, 13.30 uur

 Tentoonstelling De Universele Mens volgens Hilly Jansen
Zaterdag 5 november 2011 t/m zondag 8 januari 2012

 Wandeling door oud Zandvoort voor en door
levensgenieters - Zaterdag 5 november, 13.30 uur
 Deelname aan De Kunstweek 2011, zie www.kunstweek.nl
 Schilderworkshop voor levensgenieters in het kader van
de Nationale 50+ dagen - Zondag 6 november, 13.00 - 15.30 uur,
€ 15,- p.p. Aanmelden via op www.vvvzandvoort.nl

 Start KinderKunstLijn 2012 door Marianne Rebel
en Hilly Jansen - Vrijdag 11 november, 09.00 uur
‘Universeel mens’ van Hilly jansen

Nationale Kunstweek 2011

Aanmelden en informatie: www.zandvoortsmuseum.nl

Nationale Kunstweek 2011 is van 3 tot en met 13 november.

Zandsculptuur van Kees Verkade

Het Zandvoorts Museum,
Beeldende Kunstenaars Zand
voort (BKZ), VVV Zandvoort,
het Zandsculpturenfestival
en het Juttersmu-ZEE-um
hebben gezamenlijk een geweldig programma samengesteld. We hebben alle actviteiten voor u op een rijtje gezet.

15.00 uur een lezing over kunst
kopen. Wilt u niet kopen maar
lenen? Dat kan ook. Sinds kort
heeft BKZ een kunstuitleen
met een gevarieerde collectie. Meer informatie over de
kunstuitleen ga naar www.
kunstuitleenzandvoort.nl.

Zandvoorts museum

De VVV staat vanaf 5 tot en
met 13 november in het teken
van de ‘Neem je niets voor en
doe van alles’–week. Elke dag
is er wel iets te doen met als
hoogtepunt op 5 november de
Nationale 50+ dag aanvang
09.00 uur met een keur aan
allerlei actieve, kunstzinnige
en sportieve activiteiten. Het
aanbod is voor elk wat wils,
lees meer op www.vvvzandvoort.nl.

In het Zandvoorts museum
is vanaf 5 november een tentoonstelling te bezichtigen
met kunstwerken van Hilly
Jansen. Op 6 november van
13.00 tot 15.30 uur is er voor levensgenieters een workshop
schilderen door Marianne
Rebel. Op 13 november 13.00
uur geeft Olga Dol een lezing
over Venetië en haar maskers
met eventueel aansluitend
een workshop van 15.00 tot
17.00 uur maskers maken.
Vrijdag 11 november start de
KinderKunstlijn onder leiding
van Marianne Rebel en Hilly
Jansen.

BKZ

In galerie de BuzzzzHalte organiseert BKZ diverse workshops schilderen op doek en
een workshop mozaïek door
verschillende kunstenaars. De
data zijn 8, 10, 11 en 13 november en worden zowel ’s ochtends als ’s middags gegeven,
kijk voor meer informatie op
www.buzzzzhalte.nl. Tevens is
er op 12 november van 12.00
tot 13.00 uur en van 14.00 tot

VVV Zandvoort

Juttersmu-ZEE-um

Het Juttersmu-ZEE-um heeft
bij de artsenpost naast de
ingang een eenmalige miniexpositie ‘Strand & Zee(um)
kunst, met kunstwerken
van Zandvoortse amateurkunstenaars. Samen met
de vers gejutte en aangespoelde voorwerpen in het
Juttersmu-ZEE-um is het een
kunstzinnige combinatie. Op
5 november is het JuttersmuZee-um en de expositie van
11.00 tot 16.00 uur geopend.
Daarna is de expositie op 9, 12
en 13 november tegelijk met
de openingstijden van het
Juttersmu-ZEE-um geopend.
11

Outfitters Nation

meidenkleding maat 140 t/m 176

Knip deze advertentie uit en ontvang
bij inlevering 20% korting
op de collectie van Outfitters Nation
geldig t/m vrijdag 4 november
m.u.v. aanbiedingen en reeds afgeprijsde artikelen

THOMASHUIS ZANDVOORT

zoekt een

HUISHOUDELIJK
MEDEWERKER
20 uur per week
(maandag t/m vrijdag 8.45u-12.45u)
Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie en de volledige
vacatureomschrijving op onze site:
www.thomashuiszandvoort.nl
of mail naar reina.thomashuis@live.nl
14
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Belbus geeft Zandvoorters veilige ‘armen en benen’
Behendig schuift Hans Verduijn de gele Belbus in een van
de schaarse parkeerplekken op de Grote Krocht. Snel kruipt

hij achter het stuur vandaan om de schuifdeur te openen
voor zijn passagiers en zorgzaam de helpende hand te bie-

den bij het uitstappen. Er moeten op deze regenachtige
oktoberdag toch boodschappen worden gedaan. Rustig
informeert hij hoe laat hij wordt verwacht voor de terug-

reis, wipt weer achter het stuur, maakt een aantekening en
start snel de motor. Want de volgende klant wacht al op dit

vervoermiddel van Pluspunt, dat de Zandvoorters veilige
‘armen en benen’ geeft.

Zorgzaam begeleidt Hans Verduijn een van zijn passagiers naar de bus

door Tom Hendriks

Na een aantal portretten
van vrijwilligers te hebben
geschreven leek het mij
goed zelf te ervaren wat de
bezigheden van vrijwilligers
kunnen zijn. Daarom rij ik
op deze barre herfstdag een
dagdeel mee op de Belbus.
Hans Verduijn (67) is een
van de tien vaste chauffeurs
van de bus en er zitten ook
nog tien vrijwilligers op de
reservebank. “Maar chauffeurs zijn nog altijd welkom”,
aldus Kitty Schilpzand, die bij
Pluspunt onder andere de
Belbus coördineert.
Verduijn zit na zijn pensionering al zeven jaar ‘op de bok’.
Eerst de hele donderdag,
sinds enige tijd alleen de
ochtend. Maar wel op donderdag, want dan kent hij
zijn klantjes en weet hij wat
er van hem wordt gevraagd
naast het chaufferen. “Het is
toch zwaarder werk dan je
denkt. Je moet een goeie rug
hebben”, aldus Hans, terwijl
hij de Belbus door het centrum manoeuvreert.
De Belbus van Pluspunt rijdt

al meer dan 25 jaar en is zo
een bekende verschijning,
dat hij door het overige
wegverkeer met veel egards
wordt behandeld. Als de weg
een beetje nauw is krijgt de
Belbus-chauffeur meestal de
voorrang en ook wordt niet
moeilijk gedaan als bij het
in- en uitstappen het verkeer
een beetje wordt opgehouden. Alleen de ‘dienders’ willen soms wel eens lastig zijn
als de bus ergens wat scheef
geparkeerd staat. Maar op
deze regenachtige dag vol
windvlagen gaan onze ritten voorspoedig. Hans heeft
een ophaalschema met ruime marges. De meeste ritjes
gaan naar de winkels in het
centrum, één naar de fysiotherapeut. En de passagiers
zijn allemaal dames, sommigen slecht ter been. Zij laten
zich dan ook graag de bus in
en uit helpen.
Iedereen die 55 jaar of ouder is, kan gebruik maken
van de Belbus voor ritjes in
Zandvoort en Bentveld. Maar
het zijn vooral de dames, die
zich laten vervoeren, al dan
niet met rollator. Per rit kunnen maximaal 8 passagiers

worden meegenomen. Een
enkele reis kost 65 cent,
een retourtje het dubbele.
Daarvan kunnen de kosten
van de bus natuurlijk lang
niet worden betaald, maar
gelukkig zijn er sponsors,
die als dank hun naam op
de bus krijgen. En wie de
Belbus ziet rijden, ziet dat
er nog genoeg plek is voor
nieuwe sponsors. Uiterlijk
een dag van tevoren moet
de bus zijn gereserveerd,
tenzij er echt sprake is van
een noodgeval. De bus rijdt
op werkdagen van 09.00
tot 17.00 uur, behoudens de
lunchpauze, en op zondag
maakt de Protestantse kerk
met eigen chauffeurs er gebruik van. Ook 's avonds kan
er worden gereden, als er
bijvoorbeeld evenementen
zijn in het dorp, maar merkwaardig genoeg wordt daar
nog weinig gebruik van gemaakt.
Terwijl Hans geduldig wacht,
komt een mevrouw langzaam de trap af van haar
flatgebouw zonder lift. Zij
gaat naar de kapper in het
centrum, terwijl haar hulp,
die ook meegaat, dan de
boodschappen doet. “Het
is mijn enige uitje”, vertelt
deze mevrouw, die niet alleen vol lof is over haar hulp,
maar ook over het bestaan
van de Belbus. Straks worden
zij weer opgehaald bij het
wachtbankje in de supermarkt aan de Grote Krocht.
Ondanks de regen staat de
volgende klant alweer kanten-klaar te wachten voor de
huisdeur. Ook zij wil naar de
Grote Krocht, waar de bank,

de super en Zeeman op haar
klandizie wachten. Op de terugreis neemt Hans een pak
gratis dagbladen mee, die in
het gebouw van Pluspunt ter
lezing worden neergelegd.
En een accordeon, die na
een evenement bij Pluspunt
is blijven staan, wordt bij de
eigenaresse thuis bezorgd.
In het schema past even een
‘bakkie doen’ in Pluspunt en
dan wordt het tijd de diverse dames met hun gevulde
boodschappentassen naar
huis te rijden. Onderweg
worden ervaringen uitgewisseld. Een van de dames
vertelt onlangs in een supermarkt van haar portemonnee te zijn beroofd. “Ik
werd aangesproken door
een meisje en zo afgeleid.
Gelukkig was mijn zoon in
de buurt en konden we snel
de passen en zo laten blokkeren. Maar je verliest wel je
vertrouwen in de mensen”,
vertelt ze. Gelukkig kan zij
ditmaal compleet met beurs
in de bus stappen. Maar zij
denkt dat er opnieuw een
poging is gedaan, die zij echter heeft afgewimpeld.
Als het rittenlijstje is afgehandeld stuurt Hans
Verduijn de Belbus richting
Pluspunt, blij dat er geen
nare dingen zijn gebeurd.
Alle chauffeurs hebben dan
wel naast hun rijbewijs het
EHBO-diploma, maar op
narigheid zit niemand te
wachten. Met veel precisie
manoeuvreert hij de bus op
zijn plek en gaat naar binnen
om het mobieltje en de papieren in te leveren.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Zuidenwindje houdt
het voorlopig zacht
Na een voortreffelijk weekend (inclusief de maandag)

met overtuigende zonneschijn, viel het op dinsdag tegen met veel wolken en zelfs enige tijd regen in onze re-

gionen. Inmiddels is het weer alweer aan de beterende
hand en dat ‘best aardige’ beeld blijft min of meer zo tot
en met begin november.

stroming tussen zuid en
zuidwest en vanuit die richting wordt louter zachte
lucht aangevoerd vanuit de
Spaanse regio. De actiefste
regengebieden hebben hun
meeste water losgelaten boven Spanje (overstromingen)
en ook in de Ierse regionen
was sprake van ongemeen
De maximale dagtemperatu- felle waterballetten begin
ren liggen eerder in de buurt deze week.
van de 15-16 graden dan bij
de 12 de komende dagen. Op de wat langere termijn,
Tussen donderdag en vrij- vanaf 7 november, zijn er
dag is er nog een kans op wat eventueel wel veranderinlichte regen in Zandvoort. gen te bespeuren. Het is moOverigens komt de zon er zo gelijk dat de luchtdruk op de
nu en dan heel aardig bij de Oceaan en richting IJsland
flink omhoog gaat, terwijl de
komende etmalen.
druk boven Scandinavië fors
We zien eigenlijk twee weer- daalt. Mocht dit scenario insystemen die bepalend zijn derdaad gerealiseerd worden,
voor ons weer en dat zijn res- dan komen er gure buien in
pectievelijk een optocht van een meer noordelijke circulagedrukgebieden ver weg latie. Echte koude is niet aan
op de Oceaan en een solide de orde, want met noordenbastion van hoge druk bij winden wordt de lucht eerst
Oost-Europa. Deze twee te- aangevoerd in een lang tragenhangers houden elkaar ject boven mild zeewater.
een beetje in evenwicht.
Daarom is er bij ons niet Volgende week meer info
echt sprake van een resolute over deze ontwikkelingen
overgang naar onstuimig die mogelijk duiden op een
herfstweer en evenmin zal eerste winterprikje richting
grandioos najaarsweer aan de Lage Landen. Meer info is
er uiteraard op www.weerzet komen.
primeur.nl
Tot in de bovenlucht staat
er een goed ontwikkelde weerman Marc Putto
De droge perioden hebben
tot die tijd veruit de overhand en opvallend is dat
het zachte temperatuurplaatje gewoon aanhoudt.
Vervolgens neemt de wisselvalligheid sterk toe vanwege
steeds brutaler wordende
depressies nabij IJsland.

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

15

15-16

15-16

15-16

Min

7

9

8

9

Zon

60%

60%

55%

60%

Neerslag

15%

30%

20%

20%

ozo. 4

zw. 3-4

z. 3-4

z. 4

Weer
Temperatuur

De rollator met boodschappen wordt keurig achterin gezet

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

Tuincentrum

Najaar- en
winterbeplanting
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Garages te huur:
Karel Doormanstraat
onder het gebouw
€ 145,- per maand.
Aan de Van Galenstraat
€ 120,- per maand.
Info: 06-53256274
.........................................................
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.

Valk Glasstudio voor
Glas in lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails in
Haarlem. Schrijf je in via
www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Maak iemand blij
met onze bloemen!!!
Specialist voor al uw bloemwerken.

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.

De feestdagen zijn weer
in aantocht. Weight
Watchers helpt u er dan
(en daarna) stralend uit te
zien. Doe de cursus, elke
maandag 19.00-20.00 uur
in LDC. Gratis inschrijving
t/m 27-11-2011.
Info: 06-46117172.
.........................................................
Nieuwe cursus
KUNSTGESCHIEDENIS
Expressionisme in de
schilderkunst van de 20ste
eeuw 9, 16 en 23 november
in Zandvoort
drs Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................
L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
transferplank, rolslide,
mitella, braces voor: knie,
enkel, nek, pols, duim,
elleboog, grote teen,
achillispees, dijbeen, rug
.........................................................
Sinterklaasfeestje?
Boek een Sinterklaas
en of Zwarte Pieten
bij ONAIR-Events.
info@onair-events.nl
www.onair-events.nl
Tel: 023-6200064
Nieuw: Wij verhuren ook
complete Sinterklaasshows
.........................................................
Dames poloshirt, bl., nw.
mt. 50: € 6,50 –
2pr. leren damesschoenen,
klein hakje,
mt. 37,5 izgst.: € 4,50 p.p. –
1 heren winterjack, veel
zakken, nw. mt.54 : € 15 poppenkleding
nw. 30 st. € 15 –
Bed jasje, nw. handgebreid
mt.L: € 12,50. Tel. 5713509
.........................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Tevens door u in te vullen:

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Voor een professionele
en plezierige voetbehandeling, gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid. 14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................

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

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

Wist u dat…
thee naast vitamines en
mineralen ook fluoride
bevat? Tandglazuur wordt
versterkt, plakvorming
wordt tegen gegaan en
bacteriën in de mond
worden gereguleerd.
Tea-Licious

Te huur:
kamerappartementen
nabij centrum.
Per direct, t/m 1 juni 2012.
Info: 023-5719541
.........................................................
Massage Zandvoort
Praktijk voor
massagetherapie
Even tijd voor uzelf
houdt u fit en gezond. Info:
www.massagezandvoort.nl
Kosterstraat 13-A
(Plony's Haarwinkel)
.........................................................
Circuit Zandvoort
Formido 14.20 uur
Je bent iets groter dan je
zoon. Je kan goed fluiten.
Je las een boek. Ik zat rechts
voor je en bij weggaan
bleef jij mij aankijken en
draaide ik mijn hoofd weg.
X
.........................................................
Woningonderhoud
Schilderen - verbouwen
- sanitair - van tuin tot
dak. We kunnen weer
opdrachten aannemen.
Al 12 jaar in Zandvoort e.o.
www.rin-woning
onderhoud.nl 06-23582119
Gratis offerte
.........................................................
Te huur:
Van Galenstraat garage
geschikt voor 2 auto's
€ 145,- per maand
Tel.: 06-53256274
.........................................................
Richard,
welkom thuis!
Pa en ma.
.........................................................
Richard,
welkom thuis.
We zien je bij de borrel!
Ab en Margreet
.........................................................
Genezingswonder:
Jacolien genezen van een
blind oog en een doof oor.
Zij vertelt hierover op
2 november in PKN-kerk
Kerkplein, 19.30 uur.
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
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Uitgesproken!

Interview
Zoldermirakel
Er zijn al heel veel verhalen bekend over ondernemers
die op hun zolderkamertje met enkel een computer zijn
begonnen en uitgegroeid zijn tot de grootste der aarde.
Denk aan Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook,
en Steve Jobs als oprichter van Apple. Het toeval wil
dat Zandvoort een ondernemer kent die van hetzelfde
gedachtegoed gebruik maakt en met de producten van
bovenstaande concerns veel van doen heeft.
door Maxim roos

Michel Faas maakt met zijn reclamebureau Miracle Media
overuren op dit moment met zijn totaaloplossing voor het
aanbieden en produceren van allerlei promotie- en reclamemogelijkheden. Of het nou gaat om het bestickeren van auto’s
of voor een complete nieuwe huisstijl van een bedrijf, bij Faas
kan men terecht voor alle oplossingen onder één dak.
De vele opdrachten die hij krijgt, heeft hij voornamelijk te danken aan jarenlang contacten opdoen en deze te onderhouden.
Hij is al jong begonnen met het opbouwen van een ‘sociaal’
netwerk. Faas startte als advertentieverkoper in de media
en heeft jarenlang gewerkt voor onder andere Het Witte
Weekblad. Op een creatief moment kwam hij op het idee om
een gratis krant uit te brengen voor ondernemers in de regio
die gefinancierd werd door reclame-inkomsten. Info Regio was
geboren, na wat scepsis en ongeloof van de hoofdredacteur.
Maar Michel Faas wist zeker dat het een succes zou worden.
Tien jaar lang en samen met nog tien andere collega’s hebben

BH!

Michel Faas bij zijn geliefde VW-bus

ze hier ook een succes van weten te maken. Na de verkoop van
het mediabedrijf besloot hij hiermee te stoppen maar de basis
was wel gelegd voor zijn huidige bedrijf.
Vol lef en met een starterkapitaal van slechts duizend gulden
richtte hij zeven jaar geleden Miracle Media op. Hij kocht voor
dat geld een computer en een printer bij een supermarkt en
ging zijn oude bekenden af om het nieuws te vertellen. De
eerste dag had hij al zoveel opdrachten dat hij zijn supermarktbezoekje er al uit had. Faas wist nog helemaal niks maar had
zich een ding voorgenomen, hij zou nooit ‘nee’ verkopen. Met
veel inzet en een vlotte babbel heeft hij in de loop der jaren
alles geleerd. Van leveranciers tot technieken, inmiddels is niks
meer nieuw voor hem en hij kan allerlei promotieartikelen en
zelfontworpen logo’s snel en voordelig leveren. En zijn werkplek
is nog steeds geheel in stijl zoals Zuckerberg en Jobs ooit zijn
begonnen; op zijn zolderkamer met nog steeds dezelfde computer. Echter zullen de meesten hem kennen van zijn compleet
opgeknapte Volkswagenbusje waar hij altijd een glimlach op
zijn gezicht van krijgt als hij weer even tijd vrij kan maken om
erin te sturen.

Kijk nou eens!

Een van de vele voordelen van de herfst is dat men zich
weer heerlijk warm aankleedt. Al het vlees wordt keurig ingepakt en het overschot aan bloot is uit het zicht.
Met name sommige vrouwen etaleren zich bij een enkel
zonnestraaltje al. Nu hoor ik daar bij de mannelijk soort
geen klachten over, en als de desbetreffende dame niet
maatje 36 met cup DD heeft, dan kijken ze gewoon niet.
Jammer voor mij dat ik dat niet kan. Ik ben oprecht verbaasd als een meisje van 15 zo’n 80 kilo weegt en zich in
een panterprint legging wurmt. Of een stereotype Duitse
vrouw met kort grijzend haar en vormeloze kleding van de
kringloopwinkel. Of mannen met hemden, vet okselhaar
en sandalen. Maar vooral vrouwen zonder BH!
Als ik het goed heb gegoogeld bestaat de BH nu toch al
104 jaar en ondanks de feministische beweging in de jaren
’60 kunnen we stellen dat behalve een vergeten hippie
de hedendaagse vrouw redelijk gewend moet zijn aan dit
fenomeen. Blijkbaar niet dus! Ongekend hoeveel soorten
borsten er voorbij komen in de zomer. Helaas niet allemaal even aantrekkelijk om bungelend te aanschouwen.
Met zo’n welbekende bustehouder kun je van de meeste
exemplaren echt iets prachtigs maken! Zeker met het
oog op oktober borstkankermaand vind ik dat meisjes,
jong en oud, hun boezem zouden moeten onderhouden
en adoreren.
Laten we eerlijk zijn dames….natuurlijk willen we allemaal
wel een weelderige pronte boezem waar menig vrouw jaloers op is en menig man graag naar kijkt. Helaas kunnen
we niet allemaal vooraan in de rij staan bij het uitdelen. En
moeten we het beste maken van wat ons is toebedeeld.
Gooi alle vrijheid, blijheid, puur natuur en wat-anderendenken-interesseert-me-niet-mentaliteit overboord. Schaf een goede
bustier aan. Niets is mooier dan een
zelfverzekerde vrouw die aandacht
schenkt aan zichzelf. En dat begint
altijd bij de basis. In dit geval bij dus
de BH.

door Mandy Schoorl

‘Doe mij maar een portie
regenboog deluxe met
potje goud aan het einde’

door Ramona Jonkhout

Tegeltje
Geluk betekent de ervaring
van een volheid,
niet van een leegte die
gevuld moet worden.
(Erich Fromm)
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand november voor Pashouders:

Huisgemaakte Erwtensoep
2 liter € 8,00

Onze liter huiswijn
Cuvée Ponnelle
in rood en wit
3 flessen naar keuze € 15,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

10% korting
op tijdschriften

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Wist u al dat wij
een hele etage
kerstartikelen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand november

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

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

Medina Woninginrichters
Aanbieding: Quickstep laminaat: 10% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 2,50) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol
€ 42,50
023-8885588

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Aanbieding voor
de maand november:

Voor pashouders:

fles huiswijn voor € 13,50 (i.p.v. € 15,50)
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Gratis 1 maand
contactlenzen
uitproberen

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele
aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)
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Met uw nieuwe Zandvo
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Krant niet ontvangen?

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

Brocante
aan de kust
AANBIED

ING

Bij inlevering van d
eze
advertentie een
Jeanne d’Arc geurkaa
rs in
nostalgisch blik van
€ 13,95

voor € 8,95

Jeanne d’Arc dealer • Woonaccessoires •
Mia colore kalk- en krijtverf • Brocante •
Schilderwerk aan huis • Leuke cadeau’s •
cadeaubon
Haltestraat 61a, 2042 LL Zandvoort
Tel. 023 - 5713099 • Mob. 06 - 43004411
www.brocante-aandekust.nl
info@brocante-aandekust.nl

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

In de nacht van
7- op 8 november

Gevoelige huid?
Probleem huid?
Droge huid?

zal Music Store Zandvoort
een speciale nachtverkoop
organiseren rond de game

BATTLEFIELD 3!

Wij zullen van 00:00 tot 01:00
open zijn en de prijs voor deze
game gaat worden € 49,99!
Voor Ps3 en Xbox 360.
Reserveer nu! en tot dan!

Bij inlevering van deze advertentie
€ 2.50 korting op 1 Eucerin product
Bij de Zandvoortse Apotheek
Raadhuisplein 8

+31(0)23-5731999 | www.eiGenwijs-makeLaars.nL
Grote krocht 38 | 2042 LX zandvoort | twitter: @eiGenwijszvoort | info@eiGenwijsmakeLaars.nL
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 42 en
de verdere in week 42 door het college genomen besluiten
zijn in week 43 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Kennisgeving Anterieure overeenkomst op grond van
artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat er een
anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente
Zandvoort en de eigenaren van het Kostverlorenpark, vertegenwoordigd door de heer P.C. den Ouden en mevrouw
J. M. Marbus-de Raad, over het perceel Zandvoort sectie B
8499, lokaal bekend als Quarles van Uffordlaan 25. Dit ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 27 oktober tot en met 7 december 2011 ter
inzage op het gemeentehuis.
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of
beroep open.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 1 november en
woensdag 2 november 2011

Raad-Informatie dinsdag 1 november 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Ontwerpbestemmingsplan Louis Davidscarré
4. Rondvraag
5. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.

Raad-Debat woensdag 2 november 20.00 uur
Zie voor de onderwerpen onder Informatie.

Raad-Besluitvorming woensdag 2 november om 21.45 uur
1.
2.
3.
4.
5.

Opening en loting
Vaststellen agenda
Ontwerpbestemmingsplan Louis Davidscarré
Lijst ingekomen post 13 – 20 oktober 2011
Sluiting

Ronde Tafelbijeenkomst

Op dinsdag 1 november 2011 om 21.15 uur is er een Ronde

Tafelbijeenkomst. Op de agenda staat: Openbare Ruimte
en wegbeheer.
U wordt van harte uitgenodigd om over dit onderwerp
aan de Ronde Tafel mee te praten. Aanmelden mag, maar
is niet nodig.

besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree
is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30
uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda en alle informatie
op de website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website
rechtstreeks uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Schoonmaak GFT-containers

Van 31 oktober t/m 4 november worden de GFT-rolemmers
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen
van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan
totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook
na 17.30 uur zijn.

Ingekomen
vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Hogeweg 72, vervangen bestaand kozijn , ingekomen 14
oktober 2011, 2011-VV-170.
- Boerlagestraat 14, plaatsen dakkapel, ingekomen 17 oktober
2011, 2011-VV-171.
- Jan Steenstraat 8, vervangen bestaand kozijn, ingekomen
17 oktober 2011, 2011-VV-172.
- Burg.Engelbertsstraat 21, plaatsen hekwerk om een parkeerterrein, ingekomen 18 oktober 2011, 2011-VV-173.
- Kostverlorenstraat 117, vervangen schoorsteen, dakpannen
en bovendak, ingekomen 18 oktober 2011, 2011-VV-174
- Kerkplein 8, gedeeltelijk vervangen afvoerkanaal en veranderen indeling kozijn, ingekomen 17 oktober 2011, 2011VV-175
- Kennemerweg 78, renovatie van de keuken, ingekomen 18
oktober 2011, 2011-VV-176.
- Grote Krocht 12a, uitbreiden appartement, ingekomen 18
oktober 2011, 2011-VV-177.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet
dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons voornemen
daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 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 -

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

- Martinus Nijhoffstraat 1, uitbreiden woning, verzonden 18
oktober 2011, 2011-VV-147.
- Fazantenstraat 1, verwijderen asbesthoudend materiaal,
verzonden 19 oktober 2011, 2011-VV-168.
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
- Burg.Engelbertsstraat 70/72, brandveilig gebruik, verzonden 19 oktober 2011, 2011-VV-080.
Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de
uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van
bezwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het conceptbesluit kunnen gedurende een termijn van zes weken na
bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen.
De datum van bekend¬making is de verzenddatum van de
vergunning.
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
beroepschrift.

Verkeersbesluiten

- Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort op 14 september 2011 besloten
tot: De aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Marisstraat tegenover nr. 44.
- Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort op 20 september 2011 besloten
tot: De aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de L’Amistraat tegenover nr. 13

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het
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besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Centraal telefoonnummer

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.

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.

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?

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.

biljart

De toch wel fanatieke driebanders van het Wapen van
Zandvoort, spelend in de 3e poule van de R&C Competitie
Kennemerland, moesten vorige week donderdag toegeven
dat Bremmetje 4 gewoon sterker was.

Team Wapen van Zandvoort
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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 09.00 en 11.00 uur.

autosport

Bremmetje 4 te sterk voor
team van Wapen van Zandvoort

Blij en een beetje glorieus
lieten die Heemsteedse
spelers met 12–7 de furieus
knokkende Zandvoorters
achter zich. Plaatsgenoot
Stefan Schravemade wist
zijn eerste partij tegen
Mickey Beunders prima
met winst af te sluiten
(3-0) en kreeg nog een extra bonuspunt omdat hij
de partij ruim boven zijn
vastgestelde moyenne
speelde. Zijn tweede partij

Openingstijden begraafplaats

ging echter jammerlijk verloren. Dat overkwam ook
Gerard Kuijper tegen Frans
Broekman. De eerste werd
in winst omgezet, de tweede werd verloren. Jassin El
Bakhali, tegen Leon Oomen,
werd tot teleurstelling van
iedereen tot tweemaal toe
verslagen. Schravemaker
is voor het team van het
Wapen van Zandvoort de
smaakmaker want hij veroverde in de poule van 53

spelers een prachtige 11e
plaats na 5, van de 18, gespeelde wedstrijden.
Vorige week donderdag
waren de deelnemende
teamspelers van poule 1, 2
en 3 van café Oomstee opgetrommeld voor serieuze
trainingspartijen om in
ieder geval niet bij de concurrentie achter te blijven.
Van maar liefst ruim 150
spelers in de drie poules
scoort Frits Minnebo (3e
team) als enige Oomsteespeler een goede 15e plaats
en in poule 3 een zelfs een
riante 5e plaats. In poule
1 weet Jeroen v.d. Bos dat
hij met 18 punten en een
9e plaats voor dat team
koploper is. Dat geldt ook
voor Chris Alke met een 17e
plaats, met 12 punten, in de
2e poule. Komende week zal
de competitie weer in alle
hevigheid losbarsten en
zullen de Zandvoortse specialisten van het driebandenspel hun tegenstanders
in de sportieve ontmoetingen kunnen verslaan.

Historic Grand Prix naar Zandvoort
Vanaf 2012 zal Circuit Park Zandvoort eer doen aan haar

rijke autosporthistorie met de ‘Historic Grand Prix Zandvoort’. Grand Prix Formule 1-bolides uit heel Europa zullen
op 1 en 2 september 2012 hun opwachting maken op het
circuit van zandvoort.

Historische GP wagens komen naar Zandvoort

Dit nieuwe race evenement
wordt georganiseerd door
Circuit Park Zandvoort in samenwerking met de HARC
(Historische Auto Ren Club).

Tijdens de eerste editie zal de
nadruk vooral liggen op de
Grand Prix geschiedenis van
het Circuit van Zandvoort van
de jaren 1948 tot en met 1985.

De in internationale kringen hoog aangeschreven
‘Masters Racing Series’ komt
met vier historische klassen naar Zandvoort, met als
hoogtepunt de ‘Grand Prix
Masters’, waarin een startveld van historische Formule
1-auto’s van 1966 tot en met
1985 op het duinencircuit
zal verschijnen. Tot de verbeelding sprekende bolides
van Tyrrell, Lotus, McLaren,
Brabham, Cooper, Surtees en
BRM zullen daarin rijden.
Daarnaast worden toonaangevende races met historische sportscars, toerwagens
en GT’s georganiseerd, alsmede een rally voor historische
auto’s, waardoor de Historic
Grand Prix een voor de liefhebber van klassieke autosport niet te missen evenement wordt.
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Britt Wortel is een groot ijshockey talent

Racetalent Dennis van de Laar

Britt Wortel heet ze, deze jonge dame van 14 jaar. Ze zit in de 3e klas van het Atheneum

Hij is pas 17 jaar, heeft dus nog geen rijbewijs, maar ‘scheurt’ wel met 240 km per uur

het Kennemer Lyceum. Wanneer nodig werkt de school goed mee voor trainingen en

de Laar.

en ze….ijshockeyt! “In 2002 ben ik vanuit Hoofddorp naar Zandvoort verhuisd. Ik zit op
wedstrijden, ook mijn ijshockeyspullen mogen op school blijven staan”, vertelt ze.
Britt ging vaak met haar
vader in de Jaap Edenhal
schaatsen. “Toen ik 3 was
ging ik naar de schaatsklas,
en toen ik 4 jaar was vroeg
de trainer of ik in een ijshockeyteam wilde spelen
bij de mini’s. Ik zit nu dus
al tien jaar op ijshockey bij Amstel Tijgers
Amsterdam. Ik train
3 dagen in de week
en soms 2 keer per
dag. In het weekend
spelen we wedstrijden
of een toernooi door heel
Nederland. Mijn vader gaat
al die jaren al met mij mee
en zomers ga ik op ijshockeykamp naar Duinkerken”,
zegt ze.
Al die trainingsarbeid
werpt zijn vruchten af. “Ik

speel nu in twee teams:
de U14 en de U17. Omdat
er in Nederland geen damescompetitie is speel
ik samen met jongens.

Afgelopen zomer mocht
ik voor het eerst met het
Nederlands dames ijshockeyteam mee. We zijn een
week in Tsjechië geweest
en hebben aan een internationaal toernooi meege-

daan in Brumov. Er deden in
totaal acht teams mee en
Nederland is vijfde geworden”, zegt ze enthousiast.
Er is nog geen Nederlands
team voor de meisjes, maar
ze hoopt om vaker voor
het Nederlands damesteam gevraagd te worden. “In 2018 willen de
Nederlandse dames
naar de Olympische
Spelen, dan ben ik 21
en ik hoop dat ik dan
mee mag. Van ijshockey
kun je in Nederland nooit
leven, omdat het niet genoeg bekendheid heeft.
Naast ijshockey zit ik ook
op voetbal, maar vaak
moet ik daar een training
of wedstrijd voor afzeggen
vanwege ijshockey”, sluit ze
af. Succes!

over de Europese circuits. Maakt u kennis met onze jonge plaatsgenoot Dennis van
Op de vraag hoe Dennis
met de autosport in aanraking kwam is hij duidelijk: “Vroeger ging ik altijd
mee met mijn vader als
hij moest racen. Toen ik 11
jaar was ging ik weer een
keer mee, maar nu niet
om te kijken maar om
zelf te rijden bij Michel
Bleekemolen in een
Porsche 911. Later heb
ik nog een aantal keren gereden en hebben we een Suzuki
Swift gekocht. Daarmee
heb ik toen veel getest en
vorig jaar heb ik mijn debuut gemaakt in deze klasse.” Hij werd direct 3e in
het eindklassement en is
toen doorgestroomd naar
de NEC Formule Renault
2.0l, een open eenzitter.
Dit jaar werd hij in zijn
rookiejaar direct 7e in het

basketbal
Het herenteam van The Lions blijft ook na het afgelopen
weekend ongeslagen aan kop in de 2e Rayonklasse. In een
rechtstreeks duel met de medekoploper Racing Beverwijk
in de Walvishal in Beverwijk, won Lions met 64-75.

Kroder vertelde oprecht trots
dat het team een zeer puike
wedstrijd heeft afgeleverd:
“We wisten van tevoren dat
we vochten om het behoud
van de eerste plaats en dat
we het moesten opnemen

Dennis is uiteraard nog
leerplichtig en zit op het

Luzac College in Haarlem.
“Hier krijg ik veel vrij voor
mijn sport en daardoor kan
ik het goed combineren.
Wel heb ik een goede afspraak met mijn vader en
school: Wanneer school

niet goed gaat is het racen afgelopen. Een mooie
motivatie om goed mijn
best op school te doen
dus”, meldt hij. Ook voor
raceweekenden buiten
Nederland werkt de school
helemaal mee. “Vorig jaar
heb ik in totaal ongeveer
10 schoolweken gemist
maar ik ben met hele
goede cijfers overgegaan naar 6 VWO!
Ik krijg hele goede
begeleiding in het
maken van planningen,
huiswerk, leerwerk enzovoorts”, zegt Dennis. “Wat
ik volgend jaar ga rijden
weet ik zelf nog niet, maar
daar maak ik samen met
mijn vader en Renger van
der Zande, mijn manager,
een keuze in. Niet alleen
Zandvoort zal nog veel van
hem horen!

adverteerders

Lions blijft koploper

Van tevoren wist coach Dave
Kroder dat het niet gemakkelijk zou gaan worden.
Racing beschikt over een
jong team met 10 spelers en
Lions kon in deze wedstrijd
over niet meer dan 7 spelers
beschikken, waardoor de reservebank leeg bleef.

eindklassement. Hij heeft
heel veel geleerd in deze
klasse en een aantal mooie
dingen laten zien.

tegen een jong, sterk team.
Hoewel we een goede voorbereiding hadden, begonnen
we iets minder scherp dan
de afgelopen wedstrijden.
Hierdoor kwam Beverwijk
een punt of 8 voor. We misten een paar eenvoudige
scores en lieten ook in de
rebound wat steekjes vallen. Het tweede kwart schakelden we van een 2-3 zone
naar een 3-2 zone, waardoor
Racing meer moeite had
in de aanval. Wij kwamen
beetje bij beetje dichterbij en
stonden met de rust gelijk.”

Na rust was het de periode van Robert ten Pierik.
Normaal gesproken heeft
Lions grote moeite om na
rust weer op tempo te komen maar Ten Pierik was
in die eerste paar minuten
goed voor 10 punten op rij
en nam zijn ploeg daarmee
op sleeptouw. Kroder: “Het
was in ieder geval heerlijk
dat hij zo op schot was en wij
even konden ademen.” Deze
voorsprong bleef in handen
van Lions tot in het 4e kwart.
Echter door een paar slechte
aanvallen, vooral door vermoeidheid, en een paar onnodige fouten, ging de voorsprong toch weer teniet. “Bij
60-60 brak echter de periode
van mijn broer Mike en Ron

v.d. Meij aan. Een paar goede
scores en veel vrije worpen
op rij zorgden voor de overwinning. Hier merk je toch
dat we ontzettend veel ervaring hebben en ons niet
gek laten maken. Ik ben trots
en blij dat we deze overwinning er uit hebben gesleept.
Volgende week even rust en
dan gaan we de week daarna
naar Alkmaar. Zal ook niet
gemakkelijk worden want
Guardians heeft van de vijf
wedstrijden er nog maar
één verloren”, weet de coach.
Voorlopig staat Lions echter
stevig op kop.
Topscores Lions: Ron v.d.
Meij 22; Mike Kroder 21;
Robert ten Pierik 12 en Niels
Crabbendam 11 punten.

Administratiekantoor
K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Brocante aan de kust
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Confet'ti B.V.
De Meerpaal
De Vier Geboden/Piripi
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Dreams & Daytime
EigenWijs Makelaars
Grand Café Restaurant XL
Hoogheemraadschap
van Rijnland
Huis in de Duinen

Huis van Gebed
Ineke Smit
Uitvaartverzorging
La Bonbonnière
Manege de Baarshoeve
Motorkledingoutlet
Zandvoort
Motorrijschool Goede
Music Store
Orangerie Beauty Zandvoort
P. van Kleeff
Sea Optiek
Tea-Licious
Thomashuis Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
VVV Zandvoort
Winkeliers van
De Grote Krocht
Winkeliers van de Haltestraat
Zandvoorts Museum
Zandvoortse Apotheek
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Sinterklaas
komt weer
naar Zandvoort

Feest

Zie onze advertentie op de achterpagina

9

Halloween party
bij manege
De Baarshoeve

actueel

Bentveldse wint
kampioenschap
garnalenpellen

Belinda Göransson nieuwe wethouder
Vorige week woensdag is Belinda Göransson (VVD) als de nieuwe Zandvoortse wethou-

der geïnstalleerd. Ten overstaan van de voltallige raad en een volle tribune met familieleden, vrienden en kennissen, werd haar door burgemeester Niek Meijer de belofte
afgenomen. Vanaf dat moment was wethouder Wilfred Tates geen wethouder meer. Die
werd even later, eveneens na de belofte, als nieuw raadslid geïnstalleerd.

Göransson kwam als nieuwe
wethouder in beeld toen Tates
meedeelde dat het genoeg
was geweest. Wel wilde hij als
een soort pater familias de ge
middeld nog jonge fractie van
de VVD als ‘normaal’ raadslid
met raad en daad bijstaan.
Göransson, die enorm veel zin
heeft in haar nieuwe baan
als wethouder, wordt tevens
de eerste locoburgemeester
omdat de VVD de grootste
fractie in de raad heeft. Door
het aantreden van Göransson
is er een herverdeling van de
portefeuilles geweest.
Een overzicht van deze herver
deling vindt u op pagina 3.

De kersverse wethouder met haar gezin

uitverkoop

50%
korting!

PvdA-raadslid schriftelijk bedreigd
Raadslid Nico Stammis (PvdA) heeft vorige week een brief ontvangen waarin hij bedreigd
werd. Aanleiding zou zijn functioneren als raadslid zijn. Stammis was door de dreigbrief
danig van slag en heeft aangifte van bedreiging gedaan bij de politie.

VVD-raadslid Jerry Kramer is
voor de laatste gemeente
raadsverkiezingen door ie
mand schriftelijk bedreigd.
Die zaak is toen opgehel
derd en de dader kreeg een
taakstraf.

op alle monturen
Kerkstraat 34-36 Zandvoort

De Mannetjes

Zaterdag 50+ dag

Nico Stammis (archieffoto)

‘Tates heeft nu alle
tijd dus die zal ook
wel voorbij schuifelen’

De politie onderzoekt de
zaak en heeft de handge
schreven brief, die wel is
ondertekend maar helaas

onleesbaar, als belangrijk
bewijsmiddel. Stammis is
niet het eerste Zandvoortse
raadslid dat bedreigd is, ook

Sport
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Vorige week donderdag
las Gert Jan Bluijs (CDA), in
zijn functie als plaatsver
vangend voorzitter van de
raad, een verklaring voor die
door de hele raad onderte
kend was.

Handbalsters
goed van start
in zaalcompetitie

Boomfeestdag 2011
Vorige week woensdag vierde Zandvoort de jaarlijkse
Boomfeestdag. Het thema van 2011 was ‘Bomen sma-

ken naar meer’. Om 09.00 uur plantte de wethouder van

openbare ruimte Andor Sandbergen, samen met leerlingen van groep 7 van de Hannie Schaftschool, de eerste

boom op de Prinsesseweg, vlakbij de ‘Kiss en Ride’ strook.

Wethouder en leerlingen planten een boom

De gemeente houdt de
Boomfeestdag niet op de da
tum dat deze landelijk wordt
gevierd, maar op de eerste
woensdag na de herfstvakan
tie. Dat komt omdat bomen
die in het najaar worden ge
plant meer kans hebben om
te gaan groeien dan bomen
die in maart op de Nationale
Boomfeestdag worden ge
plant. Door de geringe hoe
veelheid vocht hier in de bo

dem hebben nieuwe bomen
steeds veel moeite om aan te
slaan.
Omdat de vorige bomen wa
ren weggehaald om de Prin
sesseweg anders in te richten,
gaan de leerlingen op vier an
dere plaatsen in Zandvoort
nog 14 bomen planten. Dat
zijn de Fahrenheitstraat, Kees
omstraat, Noorderduinweg
en dr. J.P. Thijsseweg.

Kom tijdens de 50+ dag op zaterdag 5 november naar
de Beter Mobiel promotiedag op het Raadhuisplein
Zie onze advertentie op pagina 10

Wist u al dat het complete overzicht
van vergunningsaanvragen en meldingen
altijd online beschikbaar is? Kijk op
http://vergunningen.zandvoort.nl/wave!
Gemeente Zandvoort

vervolg op pagina 3
1

familieberichten

Na een bijzonder leven is op 84-jarige leeftijd overleden
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

˝ ’t is mooi weest˝

Johanna Jacoba Mink
- Jo -

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend,
maar verdrietig om zijn heengaan, geven wij u
kennis van het onverwachte overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

16 augustus 1927
De reus is geveld.

Conny en Pieter
Annemarie en Henk
Joke †
Marita, Joey

Jan Albertus Goedings
* 7 december 1934

† 29 oktober 2011

Correspondentieadres:
H.M. Langeveld
A.J. van der Moolenstraat 10
2041 ND Zandvoort

Tiny Goedings-Henriët
John en Henriëtte
Ruben
Matthijs

Jo is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort,
Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar gelegenheid is tot
afscheid nemen en condoleren op donderdag 3 november
van 19.00 tot 19.30 uur.

Winfried en Kitty
Sander
Melissa
Isabelle

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 4 november om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats, eveneens gelegen
aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Edwin en Evelien
Kasper
Mike
Jessica

Autorijschool van
van der
der Veld
Veld
Autorijschool

Thorbeckestraat 54
2042 GN Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en
condoleren op donderdagavond van 18.30
tot 19.15 uur in het uitvaartcentrum van
Dunweg Uitvaartzorg, Achterweg 40 te
Hoofddorp.
De Uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 4 november om 13.00 uur in de
St. Agathakerk, Grote Krocht 45 te Zandvoort.

Beseffend dat aan ieder leven een einde komt,
berichten wij U dat na een langzaam afnemende
gezondheid, vredig is ingeslapen onze lieve moeder,
schoonmoeder en onze fijne oma

Margaretha Catharina Pijper - Walter
Greet

Haarlem,
4 september 1922

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in restaurant De Uitkijk, Hoge Duin
en Daalseweg 6 te Bloemendaal.

Willem & Hanneke		
Lenneke
Pauline
Correspondentieadres:
Kostverlorenstraat 92F
2042 PK Zandvoort
De crematieplechtigheid zal in familiekring plaatsvinden.

Iets te (ver)kopen?
Erika

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

Meer weten? Kijk verderop in de krant.
Nog meer weten?
Bel 023 57 191 88 of 06 23 625 605

Nu de eerste drie lessen voor € 75,00
Autorijschool W. van der Veld
Al meer dan twintig jaar een begrip in Zandvoort!

Zandvoort,
30 oktober 2011
Piet & Brigitte
Philip
Sabine
Pascale

UIT VA ART VERZORGING

Nu autorijlessen voor 16 ½ jarigen!

weduwe van Pieter Pijper

Aansluitend zal de crematieplechtigheid
plaatsvinden in crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te DriehuisVelsen. Tijd van samenkomst om 15.00 uur.

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

2

31 oktober 2011

Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 20

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

5 50+ dag - Dag vol activiteiten voor 50plussers.
Info en start: VVV Zandvoort

5-12 ‘Neem je niets voor en doe van alles’-week Week vol activiteiten, aansluitend op de 50+ dag

5-13 Kunstweek - Vele culturele activiteiten tijdens
landelijke kunstweek

5 Zandvoort 500 - Race over 500km,
Circuit Park Zandvoort

5 Dansavond - Danscentrum Dolderman.
De Krocht, aanvang 20.00 uur

6 Jazz in Zandvoort - Gastoptreden: Sabine Kühlich.
De Krocht, aanvang 14.30 uur

10 Shopping/Dinner Night - Speciale koopavond.
Haltestraat, 17.00-22.00 uur

burgerlijke stand
22 oktober - 28 oktober 2011
Geboren:

Britt Yentl, dochter van: van der Mije, Jhonny en: Penning,
Nancy.
Feline Sophia, dochter van: Kluft, Bob en: van der Wal, Patricia
Catharina Jacobine Hélène.

Gehuwd:

van der Kuijl, Marcel Theo en: Nijssen, Jessica.

Overleden:

Molenaar, Jan Cornelis, oud 77 jaar.
van der Kruk geb. Tjeertes, Trijntje, oud 88 jaar.
Brinck geb. de Jong, Henriëtte Adriana, oud 80 jaar.
Benjamens geb. Cameron, Cornelia Anna, oud 87 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Mevr. dr. J.N. Meulink-Korf uit Amsterdam
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
Evangelische Gemeente
"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Mevr. H. Souisa-van Petegem
Boulevard Barnaart 10
www.gebedzandvoort.nl

Sinterklaas op 13 november in Zandvoort
Sinterklaas heeft aan de Zandvoortse Courant geschreven

dat hij van plan is om op 13 november aanstaande weer
met de boot, als het redelijk weer is tenminste, naar Zand-

voort te komen. De Zandvoortse kinderen worden alle-

maal opgeroepen om hem om 12.00 uur op de Rotonde te
komen verwelkomen. De Sint heeft dan ook een heleboel
Pieten bij zich die allemaal strooigoed zullen uitdelen.
Zodra Sinterklaas aan land
is, zal hij op zijn paard
vanaf de Rotonde, door
de Kerkstraat en via het
Raadhuisplein naar het
raadhuis gaan. Daar zal
hij naar verwachting rond

12.45 uur door burgemees
ter Niek Meijer worden ver
welkomd.
“Ook ga ik dit jaar weer naar
de kinderen kijken die mee
doen met het Sinterklaas

Spektakel. Dat wordt net als
voorgaande jaren gehou
den in de Korver Sporthal.
De kaartverkoop start
op 1 november bij Bruna
Balkenende aan de Grote
Krocht, Pluspunt in win
kelcentrum Nieuw Noord
en snackbar de Oude Halt
aan de Vondellaan”, schrijft
de Sint in zijn brief aan de
krant. Allemaal dus braaf
zijn en goed luisteren naar
jullie ouders, en misschien
is er dan wel een verrassing
in jullie schoen.

vervolg - pagina 1 - Raadslid bedreigd
Volgens Bluijs is een be
dreiging van wie dan ook
totaal onaanvaardbaar.
“Rec ent is wederom een
raadslid van deze gemeen
teraad, te weten de heer
Stamm is, het slachtoffer
geworden van bedreiging.
Aanleiding is zijn wijze van
functioneren als raadslid.
Bij het aanvaarden van dit
ambt zijn alle raadsleden
zich ervan bewust geweest
dat besluiten die zij nemen,

en standpunten die worden
ingenomen, niet door ieder
een worden gewaardeerd
en onderschreven. Niet voor
niets staat in deze raadszaal
te lezen: ‘Alle man van pas te
maken, En door iedereen be
mind, Zijn d’onmooglijkste
zaken, Die men in het le
ven vindt’. Elk raadslid hier
aanwezig zet zich in voor
het algemeen belang, zet
zich in voor Zandvoort, en
doet dit naar eer en gewe

ten. De gemeenteraad van
Zandvoort vindt het onac
ceptabel en onaanvaard
baar dat dit voor iemand in
dit dorp reden is geweest
om op een zeer laffe en
lage manier bedreigingen
te uiten, in dit geval aan het
adres van de heer Stammis.
Het openbaar bestuur mag
en zal niet wijken voor dit
soort bedreigingen. En gaat
over tot de orde van de dag”,
aldus de verklaring.

Herverdeling portefeuilles college
Met de wisseling van wethouder is er een nieuwe portefeuilleverdeling gemaakt. Een overzicht van de verantwoordelijkheden per lid van het college:

Burgemeester Niek Meijer

Bestuurlijke coördinatie
(algemene en bestuurlijke
zaken); Handhaving en ver
gunningverlening; Open
bare orde en veiligheid; Ge
luidshandhaving; Bouw- en
woningtoezicht; Brandweer
en ambulance; Dienstver
lening; Juridische zaken en
rechtsbescherming; Externe
betrekkingen; Representatie;
Intergemeentelijke samen
werking; Communicatie
en participatie; Mediab e
leid; Emancipatie; Alge
mene Begraafplaats; Kust
versterking incl. plaatselijk
en regionaal overleg.

Belinda Göransson (VVD)

Toerisme en Economie (del

taplan Toerisme); Strand
(incl. KIMO); Circuitpark
Zandvoor t; Ruimtelijke
ordeningsb el eid; Monu
menten; Bestemmingsplan
nen; Bouwgrondexploitatie
incl. grondbeleid; Structuur
visie; Metropool Amsterdam
en als projectwethouder het
project Midden Boulevard.
Eerste locoburgemeester.

Andor Sandbergen (CDA)

Verkeer en Vervoer (lokaal en
bovenlokaal); Parkeerbeleid,
-terreinen, -garages en –ta
rieven, vergunningverlening
en handhaving; Nat uur
beleid; Openbaar groen;
Onderhoud openbare ruim
te; Grondwater, rioolbeheer,
rioolrechten; Straatreiniging,

afvalinzameling en reini
gingsrechten; Duurzaamheid;
Milieubeleid; Nutsbedrijven;
A a n d e e l h o u d e r E n e co ;
Personeel en organisatie;
Informatievoorziening en au
tomatisering; Gemeentelijke
gebouwen en als projectwet
houder de projecten Louis
Davidscarré en Nieuw Noord.
Tweede locoburgemeester.

Gert Toonen (PvdA)

Maatschappelijke zaken
en welzijn; Subsidiebeleid;
Onderwijs; Sportzaken; Kunst
en cultuur; Rechtmatigheid
en onderzoeksplan; Finan
ciën; Volkshuisvesting (woon
ruimteverdeling en woning
bouwcorporaties); Stedelijke
Vernieuwing (ISV) en als
projectwethouder de projec
ten Huis in de Duinen/Wim
Gertenbach en Sophiaweg.
Derde locoburgemeester.

column

Volgens mij…

… snap ik er geen sikkepit van!
Natuurlijk is het leuk om uit
genodigd te worden voor een
feest. Maar als ik later lees dat
het geld voor het vrijwilligers
feest uit de reservepot van de
WMO komt, dan heb ik daar
geen vrede mee. Deze pot is
toch bedoeld voor de zwakkere
burger in de Zandvoortse sa
menleving? Zij hebben het al
zo moeilijk door de landelijke
bezuinigingen. Trouwens, ik
heb altijd geleerd dat je reser
ves pas gebruikt voor onver
wachte noodgevallen.
Mijn nare gevoel wordt ex
tra versterkt in het zwembad
van Nieuw Unicum. Net als
ik, zwemt daar elke vrijdag
ochtend een aardige jonge
vrouw. Onder het genot van
een kopje koffie raken we in
gesprek. Door haar beperking
is zij afhankelijk van haar eni
ge vervoer: een driewieler. Zo
verplaatst zij zich van Nieuw
Unicum naar het dorp. Haar 11jaar oude driewieler vertoont
mankementen. Bij een aan
vraag voor een nieuwe fiets
hoort ze dat ze door de bezui
nigingen moet wachten. Het
is voor haar moeilijk te verte
ren als ze hoort dat de WMOreserve gebruikt wordt voor
andere doeleinden. Ook mijn
zwemmaatje, een moeder met
een zoon, kan niet meer mee
doen aan ons therapeutisch
zwemuurtje. Door de bezui
nigingen is het leerlingenver
voer van en naar het speciaal
onderwijs in Haarlem komen
te vervallen. Omdat ze geen
auto heeft, brengt en haalt ze
haar zoon naar en van school
op de scooter. Haar zwemuur
tje schiet erbij in. Dat zijn pas
twee problemen, ik weet zeker
dat er meer voorbeelden zijn.
Het is geweldig om de Zand
voortse vrijwilligers in het
zonnetje te zetten. Zij verdie
nen het! Maar ook degene
waar ik mee gesproken heb,
verdienen het om de zon te
zien schijnen. Ik heb
mijn keus al gemaakt.
Schrap mij van de lijst,
want een aai over m’n
bol heb ik niet nodig.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
november
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waterstanden
BY CHRIS KUIN

De klassieke wildgerechten
zijn er weer:
Bitterballetjes van Hert
Wild zwijn ham
Hazenpeper
Wild zwijn rugfilet
Naast onze à la carte kaart:

driegangen menu voor € 29,50
(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Wij zijn even
met vakantie
t/m 24 november
Vanaf 25 november bent u
weer van harte welkom
Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort
www.eetcafe-boomerang.nl
Tel. : 023-5719213 / 06-54616830, Vraag naar Rob of Cecile

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!

De winter een slag voor zijn.
Laat je CV ketel nakijken.
Onderhoud zonder vast service contract.
Vaste prijs € 70,- excl. onderdelen.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl
4

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook de seniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,-Do 17-09-09

		

Bel: 5712102

Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

Di 22-09-09

Scholﬁlet met gebakken aardappelen en wortelen

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

Grote Krocht Bonnenactie
Uitslag 3e trekking

Installatiebedrijf
Ton Bakker
Tel.: 023-572 01 52
06-402 952 13
www.ton-bakker.com

Di 15-09-09

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

Winkel Zo 27-09-09
Bruna

Rosarito

Winnaar

prijs

S. Holsteijn

Kledingbon € 25

Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool

het hele jaar geopend
Vrijdag 4 november
gaat onze nieuwe
avondkaart in!
Voor reserveringen bel

023 - 571 57 07
Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl
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&Daytime
Daytime
Dreams&

Wegens succes verlengd !
De laatste week M Line actie
2e Matras halve prijs
Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Taoïstische Tai Chi tm
interne kunsten voor gezondheid

fam. Sandbergen Tijdschriftenbon € 15

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.

Altijd goed
Gall & Gall

Brasserie restaurant Harocamo

R. van Schaagen Cadeaubon € 15

Kerkstraat 14 | 023-5712102

fam. Molenaar

Fles wijn

Foto Menno Gorter

fam. van Duin

Cadeaubon € 15

Dobey

Willemien

Cadeaubon € 15

Radio stiphout

fam. Effern

Cadeaubon € 25

Tromp

T. de Roode

Kilo Hollandse kaas

Marcel Horneman

M. Osendorf

gourmetschotel 4pers.

AH

S. Minnebo

Cadeaubon € 20

Kleding rep Zandvoort A. Rietveld

Kostuum stomen

Toerkoop

A.L. Buursema

Goodiebag

Shanna

J. Pasman-Romijn 1 paar hakken

HAAR

Vera

Maskerbehandeling € 17,50

de Beus

S. de Graaf

Kostuum reinigen

Hoofdprijs

Mw. Jansen

Samsung tab

De winnaars krijgen persoonlijk bericht
Bij deze willen we ook de gemeente Zandvoort bedanken omdat
we dit zonder hun medewerking niet hadden kunnen realiseren.

Taoïstische Tai Chi TM is een vorm van Tai Chi die
specifiek gericht is op het bevorderen van
gezondheid en vitaliteit. Het is geschikt voor iedereen,
ongeacht leeftijd en lichamelijke conditie. Wilt u meer
weten en een keer meedoen? Kom dan naar een

vrijblijvende introductie
zaterdag 5 november van 10.00-16.00 uur
maandag 7 november van 09.30-11.30 uur
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Locatie: Jeugdhuis Prot.Kerk, Kerkplein, Zandvoort
Voor meer informatie en leslocaties: T 023 8795396 en

www.taoisttaichi.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Provincie akkoord met natuurbrug
Gedeputeerde Staten (GS) hebben positief gereageerd op
het verzoek van de gemeente Zandvoort om ontheffing
voor de aanleg van de natuurbrug aan de Zandvoortselaan.
Hiermee is de bouw van de ‘Zandpoort’ een stap dichterbij.
GS zijn van mening dat
de bouw van de natuur
brug weliswaar een tij
delijke aantasting van de
natuurwaarden met zich
meebrengt, maar dat het

om een zeer beperkte op
pervlakte gaat en de brug
op de lange termijn juist
bijdraagt aan herstel en uit
breiding van de betreffende
natuurwaarden. GS hebben

voorafgaand aan het besluit
ook de Adviescommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling
(ARO) geraadpleegd. De
ARO heeft zich zowel over
de brug als over de onthef
fing positief uitgesproken.
Naar verwachting start de
bouw in 2012 en is het pro
ject in 2013 helemaal af. Zie
voor meer informatie: www.
natuurbrugzandpoort.nl.

‘Nacht van de Nacht’ krijgt meer omvang
Een aantal Zandvoortse en Bentveldse restaurants en een
café hebben afgelopen zaterdagavond samen met de ge-

meente deelgenomen aan de landelijke actie 'Nacht van

de Nacht'. Tijdens deze actie wordt aandacht gevraagd
voor het belang van duisternis voor de gezondheid van

mens en dier. De restaurants deden op een ludieke wijze

mee door een ‘diner by candle-light’ op deze avond aan te
bieden aan hun gasten.

Het gezelschap bij restaurant De Meerpaal

Jaarlijks organiseren de pro
vinciale milieufederaties, bij
de overgang naar de winter
tijd, de landelijke actie 'Nacht
van de Nacht'. De actie vraagt
aandacht voor de vele lich
ten die in de nacht aan staan
waardoor het nooit meer echt
donker in Nederland is. De na
tuur wordt hierdoor ernstig
verstoord in hun bioritme

en ook mensen ondervinden
last tijdens de nachtrust met
stress tot gevolg.
Inmiddels doen al veel ge
meenten mee aan de actie
door (een deel) van de open
bare verlichting en aanschijn
verlichting van gebouwen tij
dens de ‘Nacht van de Nacht’
uit te laten. Ook Zandvoort

ZANDVOORT SCHOON!?
en een tweede leven

doet jaarlijks mee door de
aanschijnverlichting van het
raadhuis, de Protestantse kerk
en de openbare verlichting in
de grond op het Raadhuisplein
niet aan te zetten.
Dit jaar werd de actie voor
het eerst ook ondersteund
door een aantal restaurants.
Zij boden speciaal voor deze
actie een ‘diner by candlelight’ aan waarmee het aan
gename met het nuttige ge
combineerd werd. Wethouder
van onder andere Milieu
Andor Sandbergen en VVVdirecteur Lana Lemmens zijn
bij alle deelnemende restau
rants op bezoek geweest en
Sandbergen heeft aan de gas
ten uitleg geven waarvoor de
actie gehouden wordt. Tevens
had hij voor de ondernemers
een kaars meegenomen om
ze te bedanken voor hun me
dewerking. Hij is blij dat het
Zandvoortse bedrijfsleven
ook haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid oppakt
en hoopt dat volgend jaar nog
meer Zandvoortse (horeca)on
dernemers zullen meedoen.

Steeds meer inwoners zijn zich bewust van de noodzaak /be- Gemeente Zandvoort
hoefte/wens om materiaal dat opnieuw gebruikt kan worden ook
als zodanig te behandelen. GFT afval, oude kleding, glas, papier en
karton krijgen al vaak een nieuw leven of een andere bestemming.
Dat kan ook gelden voor allerhande huisraad: Veel huishoudelijke goederen waar we van
af willen kunnen nog uitstekend dienst doen bij anderen. Dat gaat alleen niet meer als ze
in de vuilniswagen worden vermalen. Doe anderen een plezier met goederen die u niet
meer nodig hebt, maar toch nog goed bruikbaar zijn. Breng het naar de kringloop of laat
het ophalen door bijv. De Schalm. Iemand anders heeft er profijt van, de afvalkosten gaan
omlaag en het milieu wordt weer minder belast. Iedereen blij!
Voor meer info: zie de gemeentelijke website onder Afvalinzameling

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Grote Krocht-prijs

Drie weken lang konden de
klanten van de meeste win
keliers op de Grote Krocht
hun kassabon inleveren
die daardoor de status van
een lot kreeg. Slager Marcel
Horneman mocht, als de ei
genaar van de gelijknamige
winkel die de meeste kas
sabonnen inleverde, afgelo
pen zaterdag de hoofdprijs
aan de gelukkige winnares
mevrouw Jansen over
handigen. Zij kreeg een
Samsung Galaxy Tab die
door de deelnemende win
keliers van de Grote Krocht,
gezamenlijk ter beschikking
is gesteld.

Succes!

De droom van iedere spor
ter is om een keer mee te
doen met de marathon van
New York. Dorpsgenoot
Kirsten Jochems gaat op
6 november haar droom
waar maken. Ze heeft zich
er goed op voor bereid en ze
heeft al met diverse lopen
(Circuitrun, Dam tot Dam
loop) mee gedaan. Ze loopt
de marathon voor het eerst,
zonder begeleiding en in
dividueel. We wensen haar
veel succes toe.

Burgemeester in
de aanbieding

Burgemeester Niek Meijer
heeft afgelopen zondag
via de website Marktplaats
enige tijd ‘te koop aange
boden’ gestaan. Meijer zou
“goedkoop” zijn en je “zou

niet van hem op aan kun
nen”. Ook “geeft hij veel geld
uit en wil hij de horeca zon
der goede reden sluiten. De
hoogste bieder krijgt hem
thuis bezorgd en zo kan
Zandvoort het begrotings
tekort dichten”, aldus de ad
vertentie, die ondertussen
verwijderd is. Het is voorals
nog onbekend wie er achter
deze onsmakelijke adverten
tie zit(ten).

Nieuwe
programmaleider

Albert Jan Vos is de nieuwe
programmaleider van ZFM
geworden. Het toezicht
houdend orgaan PBO heeft
hem benoemd tot de nieuwe
programmaleider, ingaande 1
november 2011. Hij volgt hier
mee Lenna van den Haak op
die in blijde verwachting is
en haar functie per 1 novem
ber heeft neergelegd. Vos is
bepaald geen onbekende
voor het lokale radiostation.
Zo is hij jaren bestuurslid
geweest, gaf hij leiding aan
een grote groep technici van
de omroep en doet hij al vele
jaren de wekelijkse presenta
tie, samen met Rob Harms,
van het programma ‘ZFM
op Zaterdag’. Het bestuur is
erg blij dat deze belangrijke
functie door een bekende
van de omroep kan worden
ingevuld.

Nieuwe
dienstregeling NS

Op 11 december 2011 gaat
de nieuwe dienstrege
ling van de Nederlandse
Spoorwegen in. Zandvoort
krijgt vanaf die datum te
maken met een aantal in
teressante wijzigingen. Zo
komt de Intercity op het tra
ject Amsterdam-Zandvoort
te vervallen en wordt deze
ingeruild voor de Sprinter
Amsterdam-Zandvoort die
ook stopt bij station Haarlem
Spaarnwoude. Toeristen
en dagjesmensen heb
ben straks de mogelijkheid
om hun auto nabij station

Haarlem-Spaarnwoude te
parkeren om vervolgens in
slechts 12 minuten filevrij
op het Zandvoortse strand
en centrum te komen.

Sam’s kledingactie

Zoals vorige week werd
aangekondigd vindt op 4
en 5 november de halfjaar
lijkse Sam’s kledingactie
plaats. Er zijn meerdere
locaties waar de bruikbare
kleding, schoeisel, dekens,
lakens en gordijnen etc.
kunnen worden ingele
verd. In Huis in de Duinen,
Huize Bodaan en de hal
van het voormalig Huis in
’t Kostverloren op vrijdag
4 november om 18.00 uur.
In de Agathakerk kan dat
op vrijdag tussen 19.00 en
20.00 uur en zaterdag tus
sen 10.00 en 12.00 uur. De
opbrengst van de ingeza
melde kleding gaat naar
de projecten van Cordaid
Mensen in Nood.

Weer de ‘Beste lunch’

Net als in 2010 moch
ten de eigenaren van De
Haven van Zandvoort een
oorkonde in ontvangst ne
men uit handen van Hans
Hogendoorn, voorzitter van
de Stichting Strandbridge
Activiteiten Zandvoort. Uit
de enquête, op 28 mei ge
houden onder de ruim 500
deelnemers aan de jaarlijk
se strandbridgedrive, bleek
dat dit strandpaviljoen op
nieuw de beste lunch had
geserveerd. De gemiddelde
waardering bedroeg 9,55
(van de maximale 10!) en
dat was nipt voor Paviljoen
Jeroen en Plazand, die beide
op de tweede plaats ein
digden met een eveneens
uitstekende score van 9,39.
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De actieve makelaar in Zandvoort!
Brugstraat 14
Zandvoort
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Vraagprijs: € 319.000,= k.k.
Hogeweg 32-A1

w staat
Nieu

!

Zandvoort

Vraagprijs: € 399.000 ,= k.k.

Eigentijdse, zo te betrekken halfvrijstaande woning
met heerlijke buitenruimte (groot ca. 50m2)!
Woonkamer met open haard, moderne woonkeuken
met inbouwapp. en 2 lichtkoepels, 3 slaapkamers
waarvan 1 met kastenwand met inloopgedeelte,
fraaie badkamer met wastafelmeubel v.v. dubbele
wasbakken, ligbad, douche en 2e toilet en een zolder.

Vraagprijs: € 225.000,= k.k.

Modern en fraai 3-kamerappartement met LIFT en
berging gelegen op de 1e etage. Royale living met
toegang naar het grote balkon (Z) welke over de
gehele breedte van het appartement is, moderne
open keuken v.v. inbouwapparatuur, afgesloten
ruimte voor de wasmachine, droger en c.v.-ketel,
moderne badkamer met een wastafel, inloopdouche
en hangend 2e toilet, 2 ruime slaapkamers.

Hogeweg 32-A2

V.O.N. PRIJS!
Open Huis zaterdag 12 november a.s.
van 11.00 tot 13.00 uur

Zandvoort

Luxe ent!
m
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• Inpandige parkeerplaats is te koop á € 30.000,= k.k.
• Zeer centraal t.o.v. het strand, de duinen en het centrum.
• Service kosten € 145,= p/m incl water,
€ 17,= p/m parkeerplaats;
• Woonoppervlakte 93 m2, bouwjaar 2010.

Zandvoort

Zandvoort
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• Gelegen in het centrum en nabij het strand
en NS-station;
• Voorzien van dubbele beglazing.
• Woonoppervlakte ca. 108 m2,
perceeloppervlakte ca. 133 m2;

Vinkenstraat 40

!
HUIS
N
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P
O

Spoorbuurtstraat 8

Vraagprijs: € 459.000,= k.k.
Hogeweg 28-10

f
usie
Incl

Zandvoort

!

parkeerplaats

Vraagprijs:
€ 369.000,= V.O.N.!!
Vraagprijs: € 249.000,= k.k.
Bent u opzoek naar een goed onderhouden woning in
Zandvoort zuid met een heerlijke tuin op het westen
stop dan met zoeken en kom tijdens het OPEN HUIS
op zaterdag 12 november a.s. van 11.00 tot 13.00 uur
langs of maak een afspraak om deze woning te
bezichtigen. De woning heeft veel te bieden namelijk
een 15 meter diepe achtertuin, ruime berging,
achterom, sfeervolle woonkamer met open haard,
open keuken met inbouwapp., 3 slaapkamers,
badkamer en separate toiletruimte.
• Fraaie woning gelegen op een aantrekkelijk locatie;
• Vrije parkeermogelijkheden direct voor de deur;
• Woonoppervlakte: ca. 126 m2, perceel: 209 m2.

Raadhuisplein 11

OPEN

!
HUIS

Zandvoort

Vraagprijs: € 250.000,= k.k.

Sfeervolle tussenwoning met dakterras gelegen
in het centrum van Zandvoort. De woning heeft
een ruime woonkamer met houten vloer, royale
keuken met inbouwapparatuur, badkamer
met wastafelmeubel, ligbad, opstelplaats voor
wasmachine en droger, 2 slaapkamers (3 mogelijk)
en royaal dakterras (ZO).
• Zeer verzorgde woning, zo te betrekken!!
• Starterslening mogelijk!
• Gelegen in centrum dorp, op loopafstand van
winkels en openbaar vervoer;
• Woonoppervlakte 83 m2, perceeloppervlakte 65 m2.

Modern en ruim 3-kamerhoekappartement met LIFT,
berging en royaal balkon (Z) gelegen op de 1e etage.
De royale living is over de gehele breedte van het
appartement met toegang naar het grote balkon,
moderne open keuken v.v. inbouwapparatuur, vaste
kast voor de wasmachine en de droger, 2 moderne
badkamers, 2 ruime slaapkamers waarvan 1 met
afgesloten kastenkamer of geschikt voor werkkamer.
• sanitair Villeroy en Boch;
• Inpandige parkeerplaats is te koop à € 30.000,= k.k.;
• Service kosten € 145,= p/m incl. water
€ 17,= p/m parkeerplaats;
• Woonoppervlakte 102 m2, bouwjaar 2010.

Zeer verzorgd en luxe 3-kamerappartement op de
3e etage met LIFT, berging én PARKEERPLAATS.
Ruime living met houten vloer met toegang naar
groot balkon (15m2) (Z), open keuken met inbouwapparatuur, ruime badkamer met inloopdouche en
badkamermeubel, bergkast voor wasmachine, droger
en c.v.-ketel, separate toiletruimte en 2 Slaapkamers
waarvan 1 met toegang naar het balkon.
•
•
•
•

De vraagprijs is incl. parkeerplaats;
Ruim en zonnig balkon gelegen op het zuiden;
Servicekosten € 185,- per maand, bouwjaar 2002 ;
Woonoppervlakte ca. 80 m2, inhoud 200 m2.

Wonen op het gezelligste punt van Zandvoort
doet u hier op het Raadhuisplein! Het ligt op een
fantastische locatie op de 2e woonlaag en beschikt
over 2 slaapkamers waarvan 1 met vaste kast,
een badkamer met douche en wastafel, een dichte
woonkeuken, een ruime woon- en eetkamer en
een prettig balkon met berging aan het plein.
• Bezoek het open huis: zaterdag 12 november a.s.
	van 11.00 tot 13.00 uur;
• Royaal appartement op super locatie!
• Fraaie white wash laminaatvloer;
• Woonoppervlakte ca. 120 m2.

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

WORDT ONZE HUISVRIEND op www.facebook.com/greeven-makelaardij

Politiek verslag
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College krijgt groen licht voor aanbod
erfpacht aan bewoners Palace-gebied
De vergadering begon met het voorlezen van een verklaring door de plaatsvervangend voorzitter van de raad Gert

Jan Bluijs (CDA), naar aanleiding van bedreigingen aan het

adres van PvdA-raadslid Nico Stammis. Deze verklaring

vindt u elders in deze krant. Ook werd het verzoek van
(toen nog) wethouder Wilfred Tates, om de Nota van Uit-

gangspunten voor het bestemmingsplan Sandevoerde van
de agenda te halen, ingewilligd.

Gebouw Bouwes Palace

Een onderwerp dat vooraf
al regelmatig de tongen
losmaakte, de erfpacht voor
het Palace-gebied, werd nu
behandeld. Het gaat om een
advies van de raad richting
het college dat het recht
heeft om privaatrechtelijke
contracten af te sluiten. De
raad wilde een paar aanpas
singen in het besluit, die ge
richt waren op de onderhan
delingen met de erfpachters
in het Palace-gebied. Daarin
moeten ook de mogelijke
sloop en herinrichting van
de directe omgeving van
het hoofdgebouw aan de
orde komen. Toonen wil eerst
advies van de gemeenteraad
hebben om een bod aan de
eigenaren te kunnen doen.
Niet andersom zoals bij het
circuit gebeurd is. “Er komt
één definitief voorstel van
het college aan de belang
hebbenden, waarover onder
handeld kan gaan worden.
Daar heb ik uw advies voor
nodig”, zei de wethouder.
VVD, PvdA en CDA wilden via
een amendement komen om
het woord ‘definitief eind
bod’ te schrappen en verder
alleen te praten over een
aanbod. “Onderhandelen is
de menselijke maat”, volgens
Stammis en hij wenste het

Halloween tijdens open dag
manege de Baarshoeve

Gemeenteraad-debat, d.d. 26 oktober

college veel succes met het
onderhandelen. “Het is vrij
eenduidig, want er is maar
één uitkomst, maar er zijn
meer wegen die naar Rome
leiden”, gaf Bruno Bouberg
Wilson (OPZ) het college
mee. De wens van VVD, PvdA
en CDA, in hun amendement
verwoord, was voor Toonen
geen punt om tegenin te
gaan.

Hoorcommissie

Aan de agenda werd het
onderwerp initiatief raads
voorstel hoorcommissie toe
gevoegd. Dit naar aanleiding
van de stagnatie bij het werk
van de onlangs opgestapte
hoorcommissie ontwerpbe
stemmingsplan Louis Davids
Carré. De raad verruimde de
mogelijkheid om nieuwe
leden aan te wijzen van de
hoorcommissie. Zo kan beter
worden voorkomen dat door
een gebrek aan leden er geen
hoor- en advieswerk kan wor
den verricht. Het werk aan
het ontwerpbestemmings
plan Louis Davids Carré kan
nu een herstart krijgen.

Overige onderwerpen

Er werd ingestemd met de
zienswijze op de begroting
van Paswerk, met het be

schikbaar stellen van een
bedrag voor een vrijwilligers
feest en met het voorstel
om een zogenaamd voor
bereidingsbesluit voor het
bestemmingsplan Strand
en Duin te nemen. D66
wenste een debat over het
raadsvoorstel met betrek
king tot de benoeming van
Belinda Göransson als wet
houder van de gemeente
Zandvoort. Fractievoorzitter
Robbert de Vries zei dat zijn
partij in principe tegen de
gevolgde gang van zaken is.
Hij wil dat een wethouders
kandidaat gescreend wordt
op deskundigheid maar vol
gens Bouberg Wilson kan dat
niet omdat er geen sollicita
tieprocedure is.

Besluitvorming en
benoemingen

Alle agendapunten die in
de gemeenteraad-debat
werden behandeld werden
unaniem aangenomen.
Het onderzoek naar de ge
loofsbrieven van Göransson
bracht geen rare zaken naar
voren. De raad stemde ver
volgens in een geheime
stemming, met drie stem
men tegen, voor de benoe
ming van Göransson tot
wethouder van de gemeente
Zandvoort. Hierna werd ze
direct geïnstalleerd en was
het nieuwe college een feit.
Jerry Kramer (VVD) kreeg
het woord om Göransson,
de 11e wethouder van VVDhuize en volgens hem waar
schijnlijk de 4e vrouwelijke
wethouder, te feliciteren met
haar benoeming. Vervolgens
werden de geloofsbrieven
van Wilfred Tates, om tot
raadslid te kunnen worden
benoemd, onderzocht. Ook
deze werden in orde bevon
den waarna hij tot raads
lid kon worden benoemd.
“Jouw passie met het open
baar bestuur is opmerkelijk.
Niemand heeft jouw poli
tieke carrière in Nederland
geëvenaard”, zei Meijer bij
de installatie van Tates.

Zondag wist manege de Baarshoeve, aan de Keesomstraat

in Nieuw Noord, veel belangstellenden aan te trekken door

middel van een ‘duister’ Halloween-feest. Ook eigenaresse
Yolanthe Baars en Pierre waren bijna onherkenbaar in hun

schitterende Halloween-outfit. Een open dag met Springkussen, ponystappen, schminken en heksenlimonade deden de

edele viervoeters die daar hun ‘thuis’ hebben, bijna vergeten.

???

De hele dag was het een
komen en gaan van paar
denliefhebbers, veelal schit
terend verkleed als Hallo

ween-figuur. Bedrijfsleidster
Saskia Wagenaar moest alle
zeilen bijzetten om de vele
wedstrijdelementen waarin

paarden en pony’s wel de
hoofdrol mochten vertolken,
in goede banen te leiden.
Vooral in de stallen was het
druk met vele prachtig uit
gedoste kinderen die met
hart en ziel genoten van de
bijzondere extra’s van deze
dag. Maar liefst 68 deelne
mers waren gekomen voor
de demonstraties met onder
andere ‘Pas de Deux’, carrou
selrijden en veel wedstrijden
in de royale binnenbak.
Een feest dat vroeg in de och
tend van start ging en rond
de klok van zeven nog steeds
niet was afgesloten. Een ui
termate opvallend feest dat
bij alle deelnemers zeer in de
smaak viel. In ieder geval ze
ker de moeite waard om nog
eens te komen kennismaken
onder minder griezelige om
standigheden.

Spetterend afscheid juf Nelleke
Vorige week vrijdag heeft juf Nelleke Keur afscheid genomen van ‘haar’ Oranje Nassauschool. Van de 43 jaar dat ze

in het onderwijs heeft gewerkt, is ze maar liefst 28 jaar aan
de Oranje Nassauschool (ONS), en voorganger Wilhelminaschool, verbonden geweest. En nu is het genoeg.
Om kwart voor tien in de och
tend arriveerden juf Nelleke,
samen met haar echtgenoot
Henk, in een prachtige koets
bij de ONS. Ze werden opge
wacht door alle kinderen van
de school. Eerder op de och
tend was juf Nelleke al ver
rast met een ontbijtje en een
opmaak-sessie. In de school

wachtte een prachtige taart,
waarvan juf Nelleke met
familie en een aantal oudcollega’s gesmuld heeft.
Vervolgens werden zij, haar
man, kinderen en kleinkin
deren en schoonmoeder
de hele dag getrakteerd op
mooie, leuke en ontroerende
optredens van alle groe

pen. Tegen het einde van de
schooldag nam ze afscheid in
haar klas, waar ze ontzettend
verwend werd door ‘haar’
kinderen. Om half drie werd
ze naar buiten begeleid door
haar groep en zwaaiden alle
kinderen haar uit toen zij in
een rode kever cabrio stapte.
Het team neemt tijdens een
andere gelegenheid ook nog
afscheid van haar. Voor juf
Nelleke en haar man begint
een nieuwe periode in hun
leven. Een juf, met hart voor
haar kinderen, heeft afscheid
genomen!

Landelijke Kustdag 2011
Afgelopen maandag en dinsdag organiseerde het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) de twintigste editie van de Landelijke Kustdag (LKD). Vanuit de
gemeente Zandvoort waren het de wethouders Göransson
en Sandbergen die daaraan deelnamen, maar ook VVVdirecteur Lana Lemmens was aanwezig.
Dit keer werd de LKD in samen
werking gedaan met Strand
Nederland, het communi
catieplatform voor strand
paviljoenhouders. Strand
Nederland houdt jaarlijks een

'tradebeurs' voor paviljoen
houders en hun leveranciers.
De Landelijke Kustdag vindt
plaats voorafgaand aan deze
beurs en is bedoeld als een
jaarlijkse bijeenkomst voor

ondernemers, bestuurders,
beleidsmedewerkers, leveran
ciers en promotieorganisaties
van de Nederlandse kust. Het
doel is het vergaren en delen
van kennis en netwerken bin
nen een breed kustperspec
tief. Daarbij komen thema's
als milieu, bescherming,
duurzaamheid, economische
(beleids)ontwikkeling, onder
zoek en marketingpromotie
aan bod.
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+31(0)23-5731999 | www.eiGenwijs-makeLaars.nL
Grote krocht 38 | 2042 LX zandvoort | twitter: @eiGenwijszvoort | info@eiGenwijsmakeLaars.nL

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering van de
Ondernemers Vereniging Zandvoort
Datum:
donderdag 3 november 2011
Aanvang: 20.00 uur
Locatie:
Hotel Hoogland, Westerparkstraat 5
Agenda
1. Opening/mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ALV van 7 april 2011
4. Wethouder Andor Sandbergen: parkeerbeleid
5. Bestuursamenstelling
6. Financiën
- Jaarrekening 2009/2010
7. Decembermaand
- sfeerverlichting
- ijsbaan
8. Update OPZ
9. Overige
10. Rondvraag
11. Sluiting
Het bestuur van de vereniging nodigt u uit om samen nog even te
netwerkborrelen na de vergadering.
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Een lagere hypotheekrente of
meer rente op uw spaarrekening?
Profiteer nu van de rentevoordeelweken! Wij vergelijken
graag voor u of een lagere hypotheekrente mogelijk is,
zodat u maandelijks extra geld te besteden heeft. Ook als
u meer rente op uw spaarrekening wilt, adviseren wij u graag..
Profiteer van onze ervaring, kennis en deskundigheid op het gebied van:
• Hypotheken
• Verlenging hypotheekrente
• Besparen op hypotheek
• Verzekeringen
• Financiële planning
www.eigenwijs-makelaars.nl
(o.a. in geval van echtscheiding)
Loop eens binnen op de Grote Krocht 38
(kantoor Eigenwijs Makelaars)

of bel ons voor een vrijblijvende
afspraak: 0252 24 19 60

www.borghhave.nl
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Willemien Elsman Nederlands Kampioen Garnalenpellen
Een stralende Willemien Elsman kon na een enerverende
eindstrijd van het Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen de felbegeerde kampioensbeker en bijbehorende

ereprijzen in café Oomstee in ontvangst nemen. Een trotse
uitbater Ton Ariesen feliciteerde de winnares met haar
prestatie.

Er wordt volop gepeld in de tent achter het café

Na twee voorrondes garna
lenpellen in strandpaviljoen
Thalassa, werd afgelopen
zaterdag als afsluiting in
café Oomstee door 30 top
pers nogmaals een voor
ronde, een halve en een

finale gespeeld. Met 214
gram gepelde garnalen in
15 minuten wist Elsman uit
Bentveld alle concurrenten
te verslaan.
In de speciaal ingerichte

tent achter het café werd
zeer minutieus alles in ge
reedheid gebracht voor de
diverse voorronden en fina
les. Via een videoverbinding
kwamen de beelden op het
grote scherm in het café
waar iedereen de zenuwslo
pende pel-activiteiten kon
volgen. Ruim 60 kg garna
len werd diezelfde zaterdag
nog uit zee opgevist en ver
werkt door Huig Molenaar
van Thalassa. De ruim 30
kg die al eerder als reserve
werd ingekocht bleef gedul
dig in de koelkast. Spreek
stalmeester Henk Kinne
ging zorgde namens de
Vrienden van Oomstee via
de geluidsinstallatie ervoor
dat iedereen in het overvol
le café op de hoogte bleef
van de laatste standen van
de enerverende wedstrij
den. De bijna professioneel
gepelde garnalen werden
razendsnel weer omge
bouwd tot heerlijke hapjes
die de vele toeschouwers
werden aangeboden.

De voorronde startte met
28 deelnemers waarna 8
deelnemers afvielen voor
de halve finale. Die halve
finale werd in twee ronden
uitgevoerd waarbij elke
deelnemer tweemaal een
bakje garnalen vol kon pel
len. De resultaten werden
bij elkaar opgeteld zodat
een ranglijst ontstond. De
beste 10 kregen een plaats
in de finale die om precies
22.15 uur werd gestart.
Alle finalisten ontvingen
bij de prijsuitreiking een
ovationeel applaus en een
aansprekende prijs, be
schikbaar gesteld door en
thousiaste sponsors van
het evenement.
Uitslag finale: 1. Willemien
Elsman (214 gram); 2. Bineke
Bottema uit Zoutkamp
(177); 3. Linda Bol (169);
4. Patricia Bluijs; 5. Leida
Drommel; 6. Gerard Kuiper;
7. Michel Maas; 8. Els Kuiper;
9. Gerard Bluijs en 10. Jans
Molenaar.

Groenestein & Schouten beste
hypotheekkantoor van Kennemerland
Groenestein & Schouten Financiële Diensten is uitgeroepen tot ‘Beste Hypotheekkantoor 2011’ van de regio Kennemerland. Met een gemiddelde beoordeling van een 9.2,
hebben klanten van Independer.nl, de grootste online aanbieder van verzekeringen en andere financiële producten,
hun waardering voor het onafhankelijk hypotheekadvies
van dit Zandvoortse kantoor uitgesproken.
Op www.independer.nl, een
website die jaarlijks door
600.000 mensen wordt be
zocht, kunnen klanten hun

adviseur beoordelen. De
kwaliteitsbeoordeling is ge
baseerd op een vragenlijst
van de Autoriteit Financiële

Markten (AFM). Hiermee
kunnen consumenten con
troleren of hun hypotheekad
viseur alle relevante onder
werpen heeft besproken.
Voor de award van 2011 zijn
alle beoordelingen meege
nomen, die zijn achtergela
ten tussen 1 oktober 2010 en
16 oktober 2011.
Uiteraard is het feest bij
Groenestein & Schouten
Financiële Diensten. Leo

Groenestein: “We zoeken
voor iedere klant altijd de
beste oplossing voor zijn
persoonlijke situatie. En als
je dan ziet dat ons eerlijke
en realistische advies, met zo
een mooi cijfer gewaardeerd
wordt, is dat de kroon op ons
werk. We zijn dan ook heel
erg blij met deze erkenning
van onze klanten.” Meer in
formatie over het hypotheek
kantoor vindt u op:
www.gsfinancielediensten.nl.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Toptemperaturen
voor november
Oktober was een opvallend zonnige en ook te zachte
maand en ‘slachtmaand’ november gaat zeker wat betreft

de mildheid op dezelfde voet verder voorlopig. Want voor
begin november beleven we zowat de zachtste fase die
maar mogelijk is.

De temperatuur kan vooral
donderdag weer uit gaan
komen op zo’n 17-18 gra
den in Zuid-Kennemerland.
Warmer was het nog in 1994
en in 2005 met toen zelfs tot
bijna 20 graden in de achter
tuin.

evenmin te verwachten. De
wind uit zuidoost tot zuid
gaat geleidelijk toenemen.
Op de wat langere termijn
lijkt de luchtdruk boven het
oosten en noordoosten van
Europa hoog te blijven en
de druk op de Oceaan laag.
In principe blijft het tame
lijk stabiele en te zachte
weer dus geprolongeerd.
Alleen na het aanstaande
weekend koelt het wel ge
leidelijk af als de wind wat
meer bijdraait naar zuidoost.
Overdag komt het kwik dan
niet veel hoger meer dan
10-12 graden in Zandvoort
en een keertje 8-9 graden
maximaal zou ook best eens
kunnen in ons gebied rich
ting 10 november.

De belangrijkste ‘bestuurder’
van ons weer de komende
periode is een omvangrijk
lagedrukgebied dat zich he
lemaal uitstrekt van IJsland
via Ierland naar het zeege
bied ten westen van Spanje.
Aan de andere kant blijft de
luchtdruk steeds hoog bo
ven Oost-Europa en tussen
deze twee peilers in staat
voortdurend die zachte zui
delijke stroming. Met deze
wind wordt de lucht hele
maal vanuit Spanje naar
Nederland gebracht.
Eigenlijk volgen we gewoon
de klimatologie met zo’n
Na een prima woensdag geleidelijk dalende tempe
kan er op donderdag wat ratuurtrend. Van een ‘hor
regen vallen, maar ondanks rorwinter’ (met veel tamtam
die regen wordt het dus in de media opgevoerd on
superzacht met tot ruim 17 langs) zal deze maand geen
graden in Zandvoort. De da sprake zijn. Daar is onderge
gen daarna (tot en met het tekende vrijwel zeker van.
weekend) is er zo nu en dan
ook nog kans op wat lichte Meer (achtergrond) weerin
neerslag, maar het gaat fo is er dagelijks via 0900nooit om grote hoeveelhe 1234554.
den. Erg veel zon komt er
niet, maar de hele dag grijs is weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Taizéviering
De vorige oecumenische
Taizéviering was er één met
veel solozang en kaarslicht.
Voor de eerstvolgende vie
ring op vrijdag 4 november
in de Protestantse kerk heeft
de werkgroep een nieuw
thema gekozen: 'Doe wel
en zie niet om' uit 1 Petrus
3:13-17. Ook in deze viering

kunt u een kaarsje aanste
ken, is er een vredesgroet,
samenzang, gebed en een
korte meditatieve stilte. De
aanvang van de viering is om
19.30 uur en het inzingen be
gint om 19.00 uur. Na afloop
van de dienst om 20.00 uur
staat zoals altijd de koffie en
thee klaar.

Weer
Temperatuur
Max

17

16

15

14-15

Min

11

12

11

10

Zon

40%

35%

45%

45%

Neerslag

40%

35%

45%

40%

Wind

zzo. 4

zzo. 4

ozo. 4

z. 4
9

Orangerie | Zandvoort

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

www.orangeriezandvoort.nl
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent
niet dat de redactie het met de inhoud eens is.
De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden brieven in te korten en plaatsing
van brieven te weigeren.

Gemeente(bestuur) bedankt
Vandaag mocht ik in het gemeentehuis 50 euro in ontvangst nemen. Hoe dat zit wil ik graag met de lezers delen.
Onze kleindochters hadden bedacht de herfstvakantie bij opa en
oma in Frankrijk door te brengen samen met nog twee vriendinnen. Wij (opa & oma dus) zouden al op 1 oktober vertrekken en
de meiden op 15 oktober bij het Gare du Nord in Parijs oppikken.
Er was één probleem. Wij hebben een 5-persoons auto en hoe
laden we daar nou 6 personen in? De kleindochters hadden al
snel een oplossing: “dan ruilen jullie met de auto van papa, want
daar kunnen achterin nog twee extra plaatsen gemaakt worden”.
Dat was een goed idee van ze, maar dan staat er wel een auto met
een parkeervergunning voor de ‘Fenemabuurt’ in de ‘Parkbuurt’.
De vergunningen wisselen hield ook een risico in. Want als de controleurs zien dat het kenteken niet strookt met de vergunning dan
krijgt papa de boetes te betalen. Dus naar het raadhuis, verhaal
verteld en gevraagd: Hoe lossen we dat probleem op? “Goed, als
u in dit geval uw parkeervergunning voor de ‘Fenemabuurt’ voor 3
weken inlevert en 50 euro waarborg betaalt, krijgt u van ons een
vergunning dat uw auto 3 weken in de ‘Parkbuurt’ mag worden
geparkeerd. Met plezier hebben wij die waarborg betaalt en alles
liep op wieltjes.
Geweldig toch die medewerking? Dat mag ook wel eens gezegd
worden.

A. van Marle sr.

BOEKRECENSIE door Nel Kerkman
‘Vriend en Vijand’ van Marco Termes
Vrijdag 4 november, tijdens de vernissage ‘De Universele Mens’ van beeldend kunstenaar Hilly Jansen, overhandigt Marco Termes zijn nieuwste boek, ‘Vriend en Vijand’,
aan burgemeester Niek Meijer. Zowel de tentoonstelling als het boek tonen overeenkomsten met elkaar: de mens.
Marco Termes denkt over
alles na. Hij geeft het
zelfs toe in één van zijn
dichtbundels met de zin
“Nadenken is het bui
tenste binnen halen en
schrijven is het binnenste
buiten halen.” Ook geeft
hij aan dat je schrijven
kunt leren, maar dat je als
dichter wordt geboren. Na
een omweg is hij terecht
gekomen bij wat hij zijn
hele leven al wist en wat
hij in elke vezel wilde: “Ik
wil schrijver worden!”

Het verhaal

Thrillerauteur Joeri Kosar
heeft een autobiogra
fisch boek ‘De Mens’ ge
schreven, over zijn tijd in
een gevangenenkamp in
Moldavië. Het boek heeft
internationaal succes. Als
er aanslagen worden ge
pleegd op mensen met
namen van personages uit

het boek, wordt de schrij
ver onder druk gezet. In
Sint-Petersburg komt hij
in contact met Maxim
Dobrak die met Kosar over
de gevolgen van het boek
wil praten omdat er enkele
beschrijvingen niet klop
pen. Gaandeweg blijkt dat
Dobrak nog een ander, veel
zwaarwegender belang bij
de ontmoeting heeft. Een
belang dat teruggaat tot
een gruwelijk gemeen
schappelijk verleden tus
sen hem en Kosar. Eigenlijk
zouden deze twee perso
nen eerder vijanden van
elkaar kunnen zijn dan
vrienden. De liefde van
Maxim voor zijn eigen
zuster Anna speelt een
centrale rol en loopt als
een rode draad door het
boek. Ook het idee dat al
les wat Maxim aanraakt
tot de ondergang leidt, is
de reden dat hij zijn gevoel

voor zijn grote liefde,
de violist Lilia, diep
weg stopt.

Het is de mens
die zijn dromen
verlaat

“Aan allen die, on
danks alles, durven
dromen en innig
liefhebben. Wij zullen
winnen”. Met deze zin op
de eerste bladzijde geeft
Termes eigenlijk de es
sentie van het verhaal
aan. Met de onvoorwaar
lijke liefde voor zijn zuster
Anna begint de roman,
om later er ook mee te
eindigen. Ondanks dat de
roman in Rusland afspeelt
en je moet wennen aan de
namen, is het verhaal ge
makkelijk te volgen. Soms
is er een overeenkomst
te vinden met Dobrak en
Termes. Beiden zijn schrij
ver, kunstschilder en heb

ben ooit hun grote liefde
gevonden. Verder is de
dichter Termes tussen de
zinnen door herkenbaar
aanwezig. Na drie dicht
bundels en twee eerdere
boeken, ‘Tyrannosaurus
Regina’ en ‘De 6e repu
bliek’, is zijn derde boek
‘Vriend en Vijand’ een ro
man die niet in je boeken
kast mag ontbreken.
Titel: Vriend en Vijand.
ISBN: 9789044518382.
Uitgeverij: De Geus.
Auteur: Marco Termes.
Prijs: € 22,50.

Frans Zwaanstraat
Het begin was voortvarend maar nu lopen
de werkzaamheden aan de rotonde
Haarlemmerstraat/
Tolweg weken vertraging op, o.a. door
traag afgeven van
alle vergunningen.
Door de zandhopen op
straat en het open breken van de Frans Zwaanstraat voor nieuwe
gasleidingen, ontstaan er chaos en files op deze uitvalsweg. Zoals
gewoonlijk met het beleid van de gemeente Zandvoort gebeurt
alles tegelijk. De gemeente heeft nu deze smalle uitvalsweg naar
de Zandvoortselaan zo goed als afgesloten. Door de zeer krappe
straat dendert nu al het verkeer, dag en nacht. Ook worden er
gasleidingen geplaatst. Al weken lang zijn ze daar mee bezig en tot
overmaat van ramp werden vandaag ook nog eens de lantarenpalen
vervangen. Zal dus nog wel enige tijd duren.

John Dalhuijsen,
Bewoner Frans Zwaanstraat

Rijbewijs nieuwe stijl: al voor je 17e achter het stuur
Op 1 november 2011 is de proef ‘2toDrive’ van start gegaan.
Bij deze proef kunnen 17 jarigen een praktijk rijexamen
voor de auto afleggen. Indien geslaagd, mag de minderjarige rijervaring opdoen met altijd een begeleider naast

zich. Zodra de jonge bestuurder 18 wordt mag hij of zij
zelfstandig gaan rijden.

2toDrive zorgt ervoor dat
beginnende bestuurders
extra rijervaring opdoen
voordat ze alleen in de auto
stappen. In Duitsland heeft
dit geleid tot minder onge
vallen en minder verkeers
overtredingen bij jongeren.
Bij 2toDrive hoeft men niet
meer tot de 18e verjaardag
te wachten voor het the
orie- en praktijkexamen.
Vanaf 16 jaar mag het
theorie-examen worden

gedaan. Het behaalde exa
men blijft 1,5 jaar geldig.
Vanaf 16,5 mogen rijlessen
worden gevolgd. Wie op of
na 1 november 2011 17 jaar
is geworden, mag praktijk
examen doen. Indien het
rijbewijs is gehaald, mag
er tot de 18e verjaardag een
auto worden bestuurd met
een begeleider ernaast.
De begeleiders, minimaal
1 en maximaal 5, worden
in een zogeheten begelei
derspas vermeld. Veel meer

informatie is te vinden op
www.2todrive.nl.

Zandvoort

Afgelopen dinsdag was dan
de eerste dag dat 17-jarigen
hun eerste rijles mochten
gaan beleven. Een van
de eersten in Zandvoort
was de 17-jarige Wesley

Spierieus die parmantig
de lesauto in wilde stap
pen aan…….de bijrijders
kant! Hij werd uiteraard
door de instructeur gecor
rigeerd. Toch heeft hij al
wat ervaring want Wesley
heeft al diverse keren op
Slotemakers Antislipschool
achter het stuur gezeten.

Eerste rijles van Wesley
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door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden

De Nationale Kunstweek in Zandvoort

Raam met vraagtekens

De komende Nationale Kunstweek, van 5 t/m 13 novem-

Onlangs bracht Zandvoorter Wim Bos een bezoek aan het Juttersmu-Zee-um. Hij was
daar dermate enthousiast van geworden dat hij later een mooi waaiervormig raam met
een gebrandschilderde afbeelding van een zeilend VOC schip aan het museum schonk.

stenaars in de schijnwerpers. Het thema van deze zevende

De herkomst van het raam was hem
onbekend maar wel wist Bos dat het
raam uit de nalatenschap kwam van
zijn oud collega de heer J.J. Berndes,
ook wonende te Zandvoort. Beide he
ren hebben bijna 40 jaar als gezagvoer
der gevaren op grote schepen. Na zijn
pensionering schonk de heer Berndes
zijn sextant aan het Juttersmu-Zee-um,
vandaar dat Wim Bos vond dat ook het
raam van Berndes erbij paste. Mogelijk zou het raam uit het schip Oranje komen, dat in
1938-1939 in opdracht is gebouwd als Nederlands passagiersschip voor de Stoomvaart
Maatschappij Nederland. Maar zekerheid is daar niet over. Misschien weet u ons meer
te vertellen over dit mooie raam, dat te bezichtigen is in het Juttersmu-ZEE-um?
Heeft u ook een of meer glas-in-loodramen in huis?
U kunt 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

ber, zet beeldende kunst en Nederlandse beeldende kuneditie is ‘Kunst kriebelt de geest’. Voor de eerste keer doet
Zandvoort dit jaar ook mee.
Het kunstaanbod in Zand
voort is grandioos te noe
men. Er worden workshops
gegeven door verschillende
kunstenaars, men kan interes
sante lezingen bijwonen en
tentoonstellingen bezoeken

in musea en galeries.

Jaarboek cadeau

Wie tijdens de Kunstweek
twee ‘kunstinstellingen’ be
zoekt, krijgt het Jaarboek
Kuns ten aars 2012 cadeau,

Kunstuitleen bij BuzzzzHalte
De vereniging Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ)
heeft een nieuw onderdeel aan hun kunstaanbod toege-

voegd: Kunstuitleen Zandvoort. Een aanbod dat nog niet in
Zandvoort aanwezig is en zeker voor bedrijven een goede

gelegenheid is om de wanden van een kantoor te voorzien
van bijzondere kunstwerken. Het kunstaanbod is zeer geva-

Sabine Kühlich bij Jazz in Zandvoort
Komende zondag, 6 november, vindt het derde jazzconcert
plaats in de serie Jazz in Zandvoort in theater De Krocht. Na
Rita Reys en Scott Hamilton is het ditmaal de beurt aan iemand die minder naamsbekendheid geniet maar wel zeer
de moeite van het beluisteren waard is: de Duitse zangeres
Sabine Kühlich. Zij wordt begeleid door het Trio Johan Clement met Johan Clement aan de vleugel, Eric Timmermans
op de contrabas en Frits Landesbergen op slagwerk.
Het Trio Johan Clement
heeft in België reeds een
aantal concerten met haar
verzorgd en was dermate
gecharmeerd van haar dat
ze voor Zandvoort werd uit
genodigd. Kühlich is van oor

sprong een Oostduitse zan
geres (’73) die in Duitsland
en internationaal ongeloof
lijk aan de weg timmert. In
2008 was ze de winnares
van de Montreux Jazz Voice
Competition. Ze studeerde

onder andere in New York
aan de Manhattan School of
Music. Met haar energieke
presentatie en haar verlei
delijke stem pakt ze haar
publiek in. Momenteel is
ze docente aan de conser
vatoria van Maastricht en
Keulen.
Het concert in theater De
Krocht begint om 14.30 uur.
De entree bedraagt € 15,
studenten betalen slechts
€ 8. In de ondergrondse
parkeergarage vlak naast
De Krocht is volop parkeer
gelegenheid.

Interessante cursus Expressionisme
De grijze, donkere dagen komen er aan, maar Liselot
de Jong heeft een cursus vol kleur en vuur samengesteld. In drie avonden geeft zij in Beachclub Take Five
een cursus over het expressionisme.
De drie avonden gaan over
het expressionisme in de
schilderkunst van de 20e
eeuw met spraakmakende
kunstenaars als: Kandinsky,
Kichner en Munch. In
Nederlandse musea is re
centelijk uitgebreid aan

dacht aan deze drie
interessante figuren
besteed. De cursus
start op 5 november
en is van 20.00 tot 21.45
uur. Voor meer infor
matie: info@kunstin
vorm.nl.

met werken van circa 275
Nederlandse beeldend kun
stenaars en de namen van
meer dan 2.500 kunstenaars.
Voor elke bezoeker van cultu
rele activiteiten in Zandvoort
ligt een fraai Jaarboek klaar.
Het enige wat u hoeft te doen
is twee stempels of handteke
ningen te verzamelen. Bij het
Zandvoorts museum aan het
Gasthuisplein liggen flyers
van de Kunstweek, waar u de
stempels op kunt laten zetten.

rieerd en er zijn ook objecten van glas en mozaïek te huur.

‘De Grote Golf’ met Saskia Minoli

Het kunstwerk wordt voor mi
nimaal 6 maanden gehuurd
waarvan de huur per maand
3% bedraagt van de verkoop
prijs. De huur kan binnen de
huurperiode worden verlengd
of het kunstwerk kan in aan
sluiting op een huurperiode
worden gekocht. Bij een der

gelijke aankoop ontvangt de
huurder een korting van 50%
van de in rekening gebrachte
en betaalde huurbedragen.
Op de website www.kunstuit
leenzandvoort.nl is van iedere
deelnemende kunstenaar een
uit te lenen exemplaar opge

nomen. Bovendien staan in
de Galerie de BuzzzzHalte
naast de uitgestalde kunst
werken, die te koop worden
aangeboden, tevens werken
welke voor de kunstuitleen in
aanmerking komen. Tijdens
de beide weekenden in de
kunstweek, die van 5 tot en
met 13 november gehouden
wordt in Zandvoort, kunnen
geïnteresseerden in de gale
rie terecht. Bij interesse kan
direct met een deelnemende
kunstenaar contact worden
opgenomen, ook kan men
het contactformulier op de
website in vullen.
Naast de Kunstuitleen Zand
voort gaat de Galerie de
Buzzz zHalte door om de
kunstwerken in de etalage
tentoon te stellen en wordt
de binnenruimte gebruikt om
workshops en lezingen te ver
zorgen. Openingstijden: elke
zaterdag en zondag van 13.00
tot 16.00 uur, hoek Grote
Krocht/Haltestraat.

Kennismakingdag Tai Chi
Ter gelegenheid van de Nationale 50+dag op zaterdag 5
november houdt de Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland een open huis. Maandag 7 november bent u van
harte welkom in de leslocatie in het Jeugdhuis van de Protestantse kerk aan het Kerkplein.
Taoïstische Tai Chi™ is een
eeuwenoude Chinese be
wegingskunst die specifiek
gericht is op het bevorderen
van gezondheid en vitaliteit.
Het is geschikt voor iedereen,
ongeacht leeftijd, geslacht

en lichamelijke conditie. Dus
bent u op zoek naar een ont
spannen manier van bewe
gen? Zit u niet lekker in uw
vel of bent u erg gespannen?
Heeft u stijve gewrichten,
rugklachten, een chronische

ziekte of een beperking die
sporten of bewegen moei
lijk maakt? Maak dan eens
kennis met Taoïstische Tai
Chi. Op maandag 7 novem
ber is er een nieuwe begin
nersklas van 09.30 tot 11.30
uur. De eerste lesavond is een
vrijblijvende introductie les.
Van tevoren opgeven is niet
nodig. Meer weten? Kijk op
www.taoisttaichi.nl of bel
023-8795396.
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Krant niet ontvangen?

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

Actie vanaf

donderdag 4 oktober
t/m zondag 5 oktober

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

In de nacht van
7- op 8 november

zal Music Store Zandvoort
een speciale nachtverkoop
organiseren rond de game

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

CALL OF DUTY
MODERN WARFARE 3!

Wij zullen van 00:00 tot 01:00
open zijn en de prijs voor deze
game gaat worden € 49,99!
Voor Ps3 en Xbox 360.

Bloemen kleuren je dag
Let ook op onze leuke
wekelijkse aanbiedingen!

Reserveer nu! en tot dan!

Specialist voor al uw bloemwerken.

Opvliegerige dames opgelet!!
Last van overgangsproblemen??

Meno Expert
is de oplossing
17,5 mg Isoflavonen
180 capsules € 19,95
Tegen inlevering
van deze advertentie
aan de kraam:
180 capsules € 15,-

Let op!! Wij hebben een nieuwe internetsite:
www.venavo.nl.

Venavo:

Natuurvoeding, kruiden, thee en voedingssupplementen.
Elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
P.s. ook met "slecht" weer staan wij er!!
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Toscaans donker € 1,25
Toscaanse bol € 0,75
Kopje koffie met een appelpunt € 2,95
EXTRA ACTIE VRIJDAG 4- EN ZATERDAG 5 NOVEMBER:

BIJ AANKOOP VAN 2 HELE BRODEN NAAR KEUZE
10 WITTE BOLLEN GRATIS
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding voor vrijdag en zaterdag:
• Roomboter amandelstaaf van € 5,75 voor c 5,25
• 2 speculaasbrokken met amandelen
van € 5,75 voor € 4,95
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584
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Shopping Dinner Night
Haltestraat Zandvoort

Donderdagavond 10 november van 17.00 tot 22.00 uur

Volgende week donderdag wordt voor de tweede maal een
Shopping/Dinner Night georganiseerd in het eerste deel van de
Haltestraat. Het belooft opnieuw een gezellige avondopenstelling te worden waarop de ongeveer 25 deelnemende winkeliers
en restaurants een leuke actie of aanbieding voor de bezoekers
in petto hebben.
De Shopping/Dinner Night duurt van 17.00 tot 22.00 uur. Naast

leuke aanbiedingen zullen diverse winkeliers voor hun klanten
nog een hapje en/of drankje verzorgen en serveren de deelnemende restaurants een speciaal menu voor een zeer speciale
prijs. De avond wordt ondersteund door live muziek van zanger
Mike en de straat wordt sfeervol aangekleed door middel van
vuurkorven. De Babbelwagen geeft een diavoorstelling en er
komt een ‘Rad van Fortuin’ waarbij leuke prijzen te winnen zijn.
Kortom, het wordt een avond om niet te missen!

Diavoorstelling van De Babbelwagen
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Mede mogelijk gemaakt door

&

Rad van Fortuin

Management by: Monte Vino Beheer BV

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
.........................................................
Te huur:
appartement in centrum.
€ 900 incl. g/w/l.
Tel. 06-45218008

Garages te huur:
Karel Doormanstraat
onder het gebouw
€ 145,- per maand.
Aan de Van Galenstraat
€ 120,- per maand.
Info: 06-53256274
.........................................................
Restauratie en reparatie
van klokken:
klokkenmaker R.J. Karper.
www.rj-karper.nl
of afspraak, tel. 5719326

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

ZANDKORRELS

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.
.........................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorg
verzekering)
.........................................................
Introductie Aanbieding!
Wellnessmassage bij
Praktijk Ixchel. 1 uur
ontspanningsmassage van
€ 45,- voor € 37,50.
Reserveer op:
www.ixchel.jouwweb.nl
of bel: 08-400 30 228
.........................................................

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

Yogalessen Z’ voort
Elke dinsdagavond
aanvang 20.15 uur
Rustige Hathayoga
meer contact tussen
lichaam en geest.
Tel. 06-40736776
.........................................................

Voor een professionele
en plezierige voetbehan
deling, gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid. 14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................
Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex)
Zandvoort.
.........................................................
Massage Zandvoort
Praktijk voor
massagetherapie
Even tijd voor uzelf
houdt u fit en gezond. Info:
www.massagezandvoort.nl
Kosterstraat 13-A
(Plony's Haarwinkel)

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Sinterklaasfeestje?
Boek een Sinterklaas
en of Zwarte Pieten
bij ONAIR-Events.
info@onair-events.nl
www.onair-events.nl
Tel: 023-6200064
Nieuw: Wij verhuren ook
complete Sinterklaasshows
.........................................................
L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360.
o.a.: mobiele telefoons
ouderen en slechtzienden,
aankleedhulpen, bedtafel,
siliconenen voetbedjes,
medicijndoos,
vergrootglazen/loepen
.........................................................
De Feestdagen zijn
weer in aantocht.
Weight Watchers helpt
u er dan (en daarna)
stralend uit te zien. Doe
de cursus, elke maandag
19.00-20.00 uur in LDC.
Gratis inschrijving t/m
27-11-2011. Info: 06-46117172.
.........................................................
Valk Glasstudio
voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Koeriers gezocht
Goedkoopdrank.nl
Leeftijd v.a. 20 jaar
Info 023-5738777
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nieuwe cursus
KUNSTGESCHIEDENIS
Expressionisme in de
schilderkunst van
de 20ste eeuw
9, 16 en 23 november
in Zandvoort
drs Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Thee Weetje
Uitgeknepen koude
kamilletheezakjes
bestrijden vermoeide ogen
en wallen onder de ogen
Tea-Licious,
Haltestraat
.........................................................
Garageverkoop:
zaterdag 10-12 uur
Diverse huisraad. o.a.
kinderbed, tuinstoelen,
gereedschap, vele andere.
De Favaugeplein 55

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en
onderhoud. Tevens
reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Nieuw: Kunstuitleen
Op 5, 6, 12 en 13 nov.
Buzzzzhalte,
13.00 - 16.00 uur
Voor meer info, zie: www.
kunstuitleenzandvoort.nl
of www.buzzzzhalte.nl
.........................................................
Te koop:
grote, mooie garage.
Stalen kanteldeur, stenen
wanden. In ondergr.
parkeergarage Fenemaplein.
Prijs € 16.000 k.k.
Tel. 023-5252212
of 06-44162143
.........................................................
6 antieke
gebaksbordjes: € 5,00
Gero taartschep: € 2,50
2 hoeslakens 150x200
nw. in verp.: € 3,50 p.st.
4 beren: € 1,00/5,00 p.st.
boek Dik Trom: € 1,00
Bedsokken: € 4,50 p.p.
porc. maatkan: € 1,50
dames pakje mt.46: € 5,00
jasje+pantalon mt.46
br., i.st.v.n.:€ 8,50.
Tel. 5713509
.........................................................
Te huur per direct een
garage/werkplaats in
Zandvoort. 55m2.
Te gebruiken voor meer
dere doeleinden. Toilet,
elektra en water aanwezig.
€ 400 p.m. 06-46027585
.........................................................
Te huur:
Van Galenstraat garage
geschikt voor 2 auto's
€ 145,- per maand
Tel.: 06-53256274
.........................................................
Woningonderhoud
De maanden november
en december, 30% kor
ting op binnenwerk. o.a.
schilderen en verbouwen.
Altijd gratis offerte. www.
rin-woningonderhoud.
nl, 06-23582119
........................................................
Te huur: luxe appartement in centrum.
Boven discotheek Chin
Chin. G/W/L/TV en Internet.
Alles incl.: € 750 p.m.,
1 mnd borg.
Info: 06-53344660
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Nico Knap
Actief en sportief, dat zijn zeker twee kenmerken van dorpsgenoot Nico Knap. Nee, geen Zandvoorter, maar een rasechte

'mug', die in 1938 in de Amsterdamse Buurt in Haarlem werd

geboren. Wij kennen Nico, die sinds 1995 in ons dorp is komen
wonen, vooral als zanger van het Zandvoorts Mannenkoor.

"Ik ben al 21 jaar lid van het koor en dat is eigenlijk heel grap
pig gegaan. Destijds woonde ik nog in Haarlem-Noord, Peter
Tromp woonde toen een straat achter mij, en op een feest
je dat door Rob Duisterhof werd gegeven, waren ook René
Sprenkeling en Karel Drogtrop, die in dezelfde straat woon
den en al lid van het koor waren, aanwezig. Kort ge
zegd: zij haalden mij over om in Zandvoort, on
der leiding van Dico van Putten, te komen
zingen en drie weken later deed ik als
bariton al mee tijdens een concert.
Wij hebben met het koor al heel
veel leuke dingen meegemaakt
en in diverse landen in Europa
opgetreden. Ook bij het laatste
concert in het Orgelmuseum in
Haarlem zat de zaal helemaal
vol", vertelt hij. Zijn vader was
al veel eerder lid geworden van
'Zang en Vriendschap' in Haarlem,
dus Nico heeft het zangtalent van
geen vreemde.
Van plankenkoorts is nooit sprake ge
weest, want al op veel jongere leeftijd, name
Nico
lijk 15 jaar, heeft Nico opgetreden in het Haarlemse
Concertgebouw. Niet als zanger, maar als…..kunstfluiter. Hij
zat in een schoolbandje, waarin hij accordeon speelde. Een
ander bandlid zat bij de 1e Haarlemse Accordeonschool, die
jaarlijks een uitvoering gaf. Daar werd onder andere het klas
sieke stuk ‘De kloostertuin’ van Albert Ketelbey gespeeld,
waarin veel vogeltjes voorkomen. Nico had zichzelf door mid
del van grammofoonplaten van zijn bekende 'leermeesters'
Jan Tromp en de Engelsman Ronnie Ronalde het kunstflui
ten aangeleerd. Hij mocht zelfs soleren met het nummer 'A
perfect day'.
Zijn werkzaam leven heeft Nico grotendeels doorgebracht
bij de PEN, waar hij in 1959 terecht kwam en na 43 jaar op
zijn 57e in verband met een reorganisatie vervroegd met een
gunstige regeling kon stoppen. "Ik heb daar prachtige jaren
gehad. Van hoogspanningsinstallaties bouwen in geheel
Noord-Holland, let wel: de laagste spanning is 10.000 volt

en de hoogste maar liefst 380.000 volt, tot veiligheidsfunc
tionaris", vertelt hij met veel enthousiasme.
"Ik ben daarna beslist niet in een zwart gat gevallen, inte
gendeel, want ik heb veel hobby's. Altijd gehad al. Tot mijn
14e was ik astmatisch, waardoor ik zelfs ruim 2,5 jaar in di
verse instellingen, zoals de Heideheuvel in Hilversum, met de
goede boslucht, ben geweest. Daar ben ik begonnen met veel
zwemmen. Met mijn broer ging ik later lekker aan de sloot
zitten vissen en vanaf mijn 18e jaar was ik geïnteresseerd in
de modelbouw van treinen en bruggen”, herinnert hij zich.
Een paar jaar later ontdekte hij het wielrennen en dat kan
beslist een echte passie genoemd worden. Samen
met collega's en buren werd een groepje van
acht man gevormd en werden er elke
week trainingsritjes, naar bijvoor
beeld Noordwijk en Langevelderslag,
gemaakt. Daar bleef het niet bij,
want gedurende 16 jaar heeft hij
de Ronde van Noord-Holland
voor amateurs, 160 kilometer,
gereden en 15 jaar in Friesland
de Elfstedentocht, 230 km, met
de start en finish in Bolsward. In
het totaal trapte Nico maar liefst
43.000 geregistreerde kilometers
bij elkaar! Helaas moest hij in ver
band met rugklachten hiermee stop
pen, maar met de mountainbike, “dan
zit je wat rechter op”, toeren bleek nog wel
te kunnen.
Knap
Een andere passie, waarvan hij heel veel heeft genoten, is
bergwandelen. Het prachtige uitzicht, het overnachten in
berghutten in de Alpenlanden, waarbij hij zelfs na enige tijd
als gids de wandelingen heeft georganiseerd, hebben een
onuitwisbare indruk bij hem achtergelaten. Reizen, in de bui
tenlucht zijn, is onverbrekelijk met Nico verbonden. Komend
voorjaar vertrekt hij met Marian naar Thailand, maar in de af
gelopen jaren hebben zij al Rusland, Zuid-Afrika, Zwitserland,
China, Dominicaanse Republiek, Egypte en Turkije bezocht.
Als hij in Zandvoort is, wordt er tijd besteed aan zijn dochter
en zoon uit een eerder huwelijk en de vier kleinkinderen. Een
ieder, die wel eens zowel zijn voor- als de achtertuin heeft
gezien, moet beamen dat Nico eveneens bijzonder groene
vingers heeft, want de siertuin is echt een plaatje. Zelfs de
echte geraniums bloeien nog volop, zodat Nico Knap nog
geen tijd en zin heeft, mede door al zijn andere bezigheden,
er bij wijze van spreken 'achter te gaan zitten'. Goed zo!

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:
Website bouwen, vanaf 11 jaar
Donderdag 15:30 – 16:45

27 oktober t/m 8 december

Timmercursus, voor jongens en meisjes
Van poppenhuismeubels tot vogelhuisjes, alles kun je leren maken

Vrijdag 15:30 – 17:00

27 januari – 27 maart

Peuters in beweging,vanaf 2 jaar
Samen met (groot)ouder de wereld spelenderwijs ontdekken.
Na afloop kun je samen met de andere ouders en kinderen
iets drinken.

Woensdag 9:30 – 10:30		

15 februari – 25 april

Creatief met digitale foto’s, vanaf 9 jaar.
Donderdag 15:30 – 16:45

19 januari – 23 februari

Theater maken.
Maak kennis met theater maken en leer wat erbij komt kijken

Woensdag16:00 – 17:30

11 januari t/m 22 februari

Volwassenen bewegen:
Houding en Conditie op muziek 55 plus
instromen kan altijd!

Donderdag 14:30 -15:30

22 september t/m 15 december
12 januari t/m 26 april

Hatha Yoga, gymnastiek voor lichaam en geest
Vrijdag 11:00 – 12:00

13 januari t/m 27 april

Struinen in de Duinen, geniet van het voorjaar en leer
van al wat er leeft

Woensdag 10:00 – 11:30

7 maart t/m 4 april

Creatief:
Maak je dromen waar!
Een workshop met positieve gevolgen.

Maandag 9:30 – 15:00

14 november

Numerologie Workshop
Donderdag 9:00 – 12:00

12 januari

Aquarelleren/Open Atelier
Dinsdag 9:30 – 12:00
13:00 – 15:30

24 januari t/m 17 april

Computer:
Beveiligen, schoonmaken en versnellen van je PC
Maandag 20:00 – 22:00

16 januari t/m 13 februari

Office 2007 voor ZZPers
Woensdag 20:00 – 22:00

18 januari t/m 22 februari

Website bouwen en onderhouden
Donderdag 20:00 – 22:00

19 januari t/m 23 februari

Senioren Computercursussen
Snuffelcursus, basiscursus of vervolgcursussen

Dinsdag10:00 – 12:00

datum op aanvraag

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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Te Huur:
Garagebox

Zumba

+ voorgelegen privé parkeerplaats
midden in het centrum
van Zandvoort, rand LDC.

www.studio118.nl

Tezamen € 245,- per maand incl.
Inl. 06-27457335

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

HOERA 1 NOVEMBER bestond
LAVOGUE COIFFURES 3 JAAR

Uitnodiging

uitverkoop

50%
korting!

Rechtstreekse declaratie
bij zorgverzekeraars
Kerkstraat 34-36 • 2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466 • www.zandvoortoptiek.nl

Louis Davidsstraat 13-a, 2042 LS Zandvoort, 023-5733572

www.motorkledingoutletzandvoort.nl

Plantenbakken en
hanging baskets
gevuld met violen

Supersale aanbiedingen:
Regenkleding te gebruiken op zowel
de motor de scooter en fiets:
Diverse uitvoeringen nu vanaf € 49,95

Nu ook de vorsten sneeuw bestendige
endurio violen
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Bij Lavogue Coiffures. Dames + heren
Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort

op alle monturen

Motorkledingoutlet Zandvoort
Tuincentrum

Daarom deze maand november AANBIEDING bij een föhn/w.w.gl
of coupe etc. TEXTUUR BEHANDELING van SEBASTIAN weerbarstig
haar maakt het haar glad of bij slap/futloos haar een volume
behandeling en geeft bij de behandelingen een prachtige glans
v.a.€ 35,- nu 50% korting bij deze behandeling.
Bel voor info.023-5730172 en maak een afspraak

WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om de auto
winterklaar te maken. Winterbanden zorgen
bij een temperatuur onder de 7 graden voor
een betere prestatie.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen
Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

(Bekend van tv en tijdschriften)

Leverbaar in de maten XS t/m 6xl

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Grote collecties motorkleding, leer en textiel
voor waanzinnige prijzen

 023-5719013
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Uitgesproken!

Interview
Vrienden van Oomstee
Vriendenclubjes heb je overal. Deze clubjes zorgen vaak
alleen maar voor elkaar en zijn ontstaan om elkaar bezig
te houden en te vermaken. Maar er zijn ook gezelschappen die veel activiteiten ondernemen voor hun ontmoetingsplaats én voor het dorp. Zo is er namelijk een vijf
koppig team dat zich bezighoudt met het organiseren
van wedstrijden en evenementen in hun vrije tijd en dit
team bevindt zich in café Oomstee.
door Maxim Roos

Martin en Kim Spaans, Willem Harder, Ian Beekelaar, Martin
Drayer en, vanaf de zijlijn, Ton Ariesen zijn sinds vier jaar vrien
den. Niet zomaar vrienden maar Vrienden van Oomstee. En
deze Vrienden van Oomstee zorgen bijna elk kwartaal voor het
nodige vertier in Zandvoort. Van blaasvoetbaltoernooien en
‘snertavonden’ tot een 70’s party en onlangs de Nederlandse
kampioenschappen garnalenpellen. En dit alles wordt dan ook
nog vastgelegd in een zelf ontworpen krantje dat ook eens
per kwartaal uitkomt.
Winst zit er niet in voor deze mensen maar wel heel veel ge
noegdoening. Daar doen ze het ook voor. Ze willen Zandvoort
weer op de kaart zetten en via hun contacten kunnen ze dit
alles op een zeer professionele maar kosteloze manier be
werkstelligen. Zo maken ze gebruik van hun stamkroeg ‘Café
Oomstee’ in het geval van bijvoorbeeld het garnalenpellen
en zijn ze dankbaar dat ze van de expertise van Wim Mendel
gebruik mogen maken als het gaat om het fotoverslag en het

Het nieuwe bidden?

De Vrienden van Oomstee

ontwerp van verschillende media-uitingen.
Met deze mogelijkheden en heel veel inzet hebben ze het voor
elkaar gekregen om van de ‘pelkampioenschappen’ een groot
succes te maken. Ruim honderd kilo garnalen is er weggepeld
onder het oog van onder meer het Haarlems Dagblad en Hart
van Nederland. Wat kan Zandvoort nog meer verwachten? Om
te beginnen staat er 11 december de Zandvoort-quiz op het
programma. Via een mooie presentatie met herkenning voor
vele dorpsgenoten kunnen de gasten hun kennis testen over
vroeger en het hedendaagse Zandvoort. Verder staat er in het
nieuwe jaar weer een wedstrijd gepland wie een bepaald ge
recht het lekkerste kan maken. Welk culinair hoogstandje dat
is, houden de vrienden nog even geheim. Een ‘snertavond’ zal
het niet meer worden maar wellicht verandert café Oomstee
wel in een ‘ballentent’.
Degenen die geïnteresseerd zijn in dit alles, moeten zeker op
regelmatige basis een drankje komen doen in dit icooncafé van
Zandvoort en dan komt men vanzelf de enige echte ‘Oprechte
Oomstee Courant’ tegen waar niet alleen de verslagen in staan
van de evenementen maar ook hele geestige randzaken.

Kijk nou eens!

Kwantum fysica is een nieuwe wetenschap die oude wijsheid van onze voorouders bevestigen. Wij schijnen een
onderdeel te zijn van een groot hologram en dat is dus
wat ze noemen “wij zijn allen één”. Wij zijn verbonden
met elkaar!
Ja, zelfs met een huismoeder uit Mongolië. Hoe gek is
dat eigenlijk? We kunnen het niet zien maar toch is het
er. Nu zitten we weer op zo’n punt dat we ons beeld van
de wereld moeten bijschaven, denk ik. Denk eens aan
het verhaal van Columbus die voor het eerst in Amerika
aankwam, en de sjamaan van de desbetreffende indianenstam vertelde dat hij vanaf een schip kwam dat 20
meter uit de kust lag. Omdat de sjamaan nog nooit een
schip had gezien, kon hij hem ook niet zien. Raar toch?
Ongelooflijk. Maar toch is het zo.
Als we in onze eigen huis zijn zien we ook het huis van
onze buren niet, maar betekent dat dan dat het er niet
is? Heel veel mensen hangen aan een bepaalde waarheid,
zo van: “zo is het en niet anders”! Of: “alles wat ik niet
zie bestaat niet”. Terwijl wetenschappers al eeuwen lang
voor gek worden verklaard, omdat mensen niet WILLEN
geloven dat zaken anders kunnen zijn dan ze hun hele
leven al geloofden. We hoeven maar te kijken naar de
theorie van Galilei of de bewering dat aarde rond was
in plaats van plat. Alles veranderd constant, dat is gewoon de natuur. Als we open staan voor nieuwe kennis
of vergeten kennis, hoe je het noemen wilt, dan komen
we misschien tot de ontdekking dat we onze eigen wereld scheppen bijvoorbeeld? En dat de wereld een grote
speeltuin is? Speeltuin is spelenderwijs jezelf ontdekken met welke vorm
dan ook, toch? Het is maar hoe je het
bekijkt. Geweldig toch? “Mijn leven is
een speeltuin!” Dat klinkt veel leuker
ieder geval.

tekst & foto: Mandy Schoorl

door Maxim Roos

‘Leerschool’

Het Juttersmu-ZEE-um, niet alleen interessant voor kinderen! Verbazing alom bij het bord: Hoe lang
duurt het voordat zwerfafval is vergaan? Een peuk 2 jaar, een blikje fris 50 jaar, een patat bakje 90 jaar
en een batterij 200 jaar. Denk hieraan, mocht je nonchalant je peuk het autoraam uitknikkeren
of je blikje onderweg toevallig uit je hand laten vallen. Het milieu is onze toekomst zoveel waard.

Tegeltje
Beter één asielzoeker
in ons land
dan tien op de vlucht.
#Mauro
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Werk in uitvoering

Groot onderhoud aan de N205 tussen
Haarlem en Cruquius van 19 september - eind maart 2012.
Vanaf het kruispunt Amerikaweg/Prins
Bernhardlaan in Haarlem tot en met de
kruising Kruisweg (N201)/Drie Merenweg in Cruquius (bij het Haarlemmermeerse bos), wordt aan de provinciale
weg N205 gefaseerd groot onderhoud
uitgevoerd.
Planning N205
De planning kan wijzigen of uitlopen
o.a. door weersomstandigheden. Houd
u daar rekening mee.
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Fase 2: van 4-18 november 2011
Informatie over de volgende faseringen
volgt zo snel mogelijk. De meest actuele
informatie vindt u op www.infon205.nl
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt
u dan contact op met Lemmy Koskamp,
communicatieadviseur, via
tel.: 023 514 31 77 of mail naar koskampl@
noord-holland.nl.
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ZandvoortPlus

Walk of Fame
aflevering 13

door Edwin Gitsels

“De eerste paar maanden zijn het zwaarst”

Kees Verkade,

de succesvolste beeldhouwer van Nederland
Beeldhouwer Kees

Jaap Willems schreef boek over met pensioen gaan

Zaterdag wordt in Zandvoort de tweede Nationale 50+
Dag georganiseerd. 50-plussers worden als doelgroep

steeds meer ontdekt, met eigen tijdschriften (Plus Maga-

zine, Zin, OOK), een eigen omroep (MAX) en eigen evenementen (50PlusBeurs). Volgende week verschijnt het boek

‘Met pensioen – Zwart gat of Zwitserleven?’ Volgens de
schrijver Jaap Willems zijn de huidige ouderen de rijkste
ouderen ooit, maar is het eerdaags uit met de pret.

“Wat ik ook leerde, is dat veel gepensioneerden de familieban
den herontdekken. Gedurende je werkzame leven zijn die veel
minder intensief, omdat je het te druk hebt. Er is onderzoek
gedaan naar uit hoeveel mensen je ‘jas’, zoals ze dat noemen,
bestaat: de groep die het dichtst om je heen staat en die je
regelmatig ziet en belangrijk vindt. Dat zijn er gemiddeld 16.
En bij die 16 is er gemiddeld maar één die met werk te maken
heeft. Terwijl iedereen dus denkt dat dat werk zo cruciaal is,
blijkt men vooral familie, vrienden en buren echt belangrijk te
vinden. Met als gevolg dat je je werkkring ook vrij snel ontgroeit
na je pensioen”, zegt de gepensioneerde wetenschapper.

Willems: “Twee derde van het privévermogen in Nederland
zit bij de 55-plussers. Maar de pensioenen van nu zullen nooit
meer worden uitgekeerd aan de generaties hierna. De mate van
welvaart die nu bij 65-plussers heerst is tijdelijk, daarna is dat
voorbij.” Jaap Willems (’43) heeft een fraaie carrière als bioloog
en hoogleraar wetenschapscommunicatie achter de rug, maar
ook voor hem kwam een paar jaar geleden dat onvermijdelijke
moment: het pensioen. “Ik voelde me aan de kant gezet. Terwijl
anderen na hun pensionering helemaal opbloeiden. Ik dacht:
wat doe ik verkeerd? Daar ben ik onderzoek naar gaan doen.”
“Ik vond met pensioen gaan een trieste gebeurtenis, en dacht
dat iedereen dat zo ervoer. Een van mijn kennissen dacht let
terlijk dat hij doodging. Maar anderen gingen blijmoedig schil
deren, reizen, studeren. Mensen reageren zo verschillend, hoe
zit dat? Wat is normaal? Ik kwam allerlei rapporten op het spoor
met veel feitenmateriaal. Boeiend materiaal, soms onthullend.
Over het algemeen kun je stellen: in de eerste maanden vindt
bijna niemand het leuk. De eerste weken lijkt het nog op va
kantie, maar als je na verloop van tijd iedereen naar zijn werk
ziet gaan, denk je: shit, ik mag niet meer. Je bent je ritme kwijt,
je structuur, je collega’s, je identiteit; het is een majeure veran
dering”, zegt hij.

De wereld draait door

Achternamen komen vaak uit beroepen voort. Smit, Bakker,
Visser, Groenteman, De Jager, ga zo maar door. Vroeger heette
je dus zelfs naar wat je deed. Jaap Willems: “Zo is het al eeu
wenlang: mensen zijn hun vak. Leraar, journalist, ambtenaar:
je maatschappelijke positie wordt bepaald door je beroep. Dat
ben je na je pensioen kwijt. Dat verlies vinden veel mensen
zwaar. En als je niet meer werkt, ga je je tijd stukslaan. Het is
niet meer belangrijk voor je inkomen, voor je maatschappelijk

Met de alarmerende berichten over de dekkingsgraad van de
pensioenfondsen is het ook goed mogelijk dat we toegroeien
naar een maatschappij waarin het noodzakelijk is om bij te
blijven verdienen na je pensioen. Daarbij komt: de maatschappij,
en dus de arbeidsmarkt, vergrijst. “Een van de meest onthut
sende ontdekkingen uit mijn onderzoek is dat twee derde van
de Nederlanders geen idee heeft hoeveel pensioen ze krijgen
als ze stoppen met werken. Onder 55-plussers is nog steeds
54% pensioensonbewust, zoals dat heet. Dan is het op je 65e
een grote schok om te ontdekken dat je maar de helft van je
inkomen overhoudt. Na een tijdje gaan ze dan toch maar weer
werken, parttime of als zzp’er. Enerzijds uit financieel oogpunt,
maar ook om er weer bij te horen”, aldus Willems.
Mogelijkerwijs lost het probleem van het zwarte gat zich vanzelf
op door de veranderingen in de maatschappij. “Babyboomers
willen allemaal aan het werk blijven, maar als je de veerti
gers van nu hierover spreekt, zeggen die nu al minder te wil
len werken. Dus het probleem zal zich mogelijk over een jaar
of tien vanzelf oplossen, want de generatie die hierna met
pensioen gaat, is minder
met werk verkleefd. Maar
ja, hoe een en ander eco
nomisch uitpakt, dat moet
je maar afwachten. Je kunt
wel minder willen werken,
maar dat moet ook kunnen
natuurlijk”, sluit hij af.
Met Pensioen is zijn derde
boek over “zaken die mij
overkwamen”, na Late
Liefde (over verliefd wor
den na je 60e) en De Erfenis
(over familieruzies over na
latenschap).

Met Pensioen is het 3e boek van
Jaap Willems | Foto: Marian Fournier

werd

in

1941 in Haarlem ge-

functioneren. De wereld draait door, iedereen heeft banen, ver
antwoordelijkheden, en jij doet niet meer mee. Daar hebben
veel mensen moeite mee. Dat gaat na verloop van tijd wel over,
overigens. Na een paar maanden heeft vrijwel iedereen er vrede
mee en vindt nieuwe bezigheden in studeren, hobby’s, sociale
activiteiten of vrijwilligerswerk. Maar er zijn ook mensen die er
wel twee jaar over doen om hun draai te vinden.”

Grote schok

Jaap Willems

Verkade

boren als zoon van
een matrassenfabrikant. Hij begon zijn

artistieke loopbaan
als tekenaar, onder

meer voor de Zandvoortse Courant. Maar zijn passie

voor beeldhouwen wint het van het tweedimensionale
papier. In de Haarlemse Vishal hield hij in 1964, 23 jaar
jong, zijn eerste expositie.

Naar aanleiding van zijn tweede expositie in de Vleeshal
kocht het Frans Halsmuseum werk van hem aan.
Omstreeks die tijd vestigde hij zich in Zandvoort, in een
bouwval in de Van Smedestraat, dat ook als atelier dienst
deed. Hij bleef zo’n 15 jaar in Zandvoort wonen, een periode
van grote creatieve bloei. Zijn door sport en spel geïnspi
reerde beelden spraken enorm tot de verbeelding. Maar
ook werken als De Wurf (alias De oude garnalenvisser, de
man op het bankje die naar de zee kijkt) op de boulevard
van Zandvoort oogsten veel lof.
In 1969 ontmoette Verkade op een Haarlemse kunstmarkt
een Amerikaanse fotograaf, die een paar van zijn werken
kocht en mee naar de V.S. nam. Dat leidde ertoe dat er een
artikel over hem in Time Magazine verscheen, waarna de op
drachten binnenstroomden en hij internationaal doorbrak.
In 1979 trouwde Verkade met barones Ludmila von Falz-Fein
en verhuisde naar Monaco. Ook daar werden vrijwel direct
diverse van zijn werken geplaatst. Als een olievlek breidde
het succes zich uit: er volgden tentoonstellingen in onder
meer Houston, Rio de Janeiro, Parijs, Kopenhagen, Cannes
en Washington. Maar het thuisfront werd allesbehalve
vergeten, getuige onder meer zijn beroemde beelden van
Simon Carmiggelt (1988), Koningin Wilhelmina (1989) en
Louis Couperus (1998) en het imposante Breaking Through
bij het nieuwe Circustheater in Scheveningen (1993). In
1998 benoemde Koningin Beatrix de vermaarde kunstenaar
tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een jaar
nadat Prins Rainier van Monaco hem ook al twee hoge
onderscheidingen had opgespeld.
Verkade heeft altijd een band met deze regio gehouden:
in 2002 en 2007 werden in Orangerie Elswout in Overveen
grote overzichtstentoonstellingen van zijn werk gegeven.
In Zandvoort zijn zijn ‘Meisje op een skippybal’ (kruising
Van Lennepweg-Linnaeusstraat), ‘Vrouw met kind’ (Martin
Nijhoffstraat), ‘Schaatser’ (Wim Gertenbach College) en
een verzetsmonument (Verzetsplein) te bewonderen.
Kees Verkade is nu 70, maar werkt nog steeds: “Akkoord,
elke dag is het ploeteren, maar ik ploeter met plezier. Ik
heb nog een aantal jaren. En áls het dan mijn tijd is, laat
mij dan maar gaan. Dan verlaat ik deze wereld met een
‘smile’ op mijn gezicht.”
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand november voor Pashouders:

De beste jonge kaas
van heel Nederland
Smaaq mild

Huisgemaakte Erwtensoep
2 liter € 8,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Nu 500 gram
van € 5,49 voor € 4,49

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

+ gratis pakje
roomboter
t.w.v. € 1,69

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Wist u al dat wij
een hele etage
kerstartikelen hebben?

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Remy Draaijer - 06-54323689

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

Medina Woninginrichters

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Aanbieding: Quickstep laminaat: 10% korting
Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol
€ 42,50
023-8885588

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 2,50) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2011
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
Speciale actie:

Le Dûb strijkvrije shirts
2 voor € 99,95

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Walk of Fame

voor de mooiste herenshirts

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties
(partners en ouder/kind).

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Eerste consult 15% korting

Addie Ottho & Zn

Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

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

ZandvoortPas houders 10% korting

PERSONAL TRAINER

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 2,50 profiteert u tot eind 2011 van
vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 5,- ontvangt u een ZandvoortPas 2011
(geldig tot en met 31-12-2011)

uit!
n Zandkorrel plaatsen.
ee
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Reken zelf uw voordeel
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Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
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de
volgen
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

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

Gemeentelijke publicatie week 44 - 2011

Te huur aangeboden:
Atelierruimte

Debat woensdag 9 november - 20.00 uur

Zie voor de onderwerpen onder debat dinsdag 8 november.

Besluitvorming woensdag 9 november - 21.45 uur*

*Deze vergadering volgt op de debatvergadering over de ontwerpbegroting. Aanvang is mede afhankelijk van het verloop
van de debatvergadering.

Door de gemeente Zandvoort wordt in de “voormalige Mariaschool” aan de Koninginneweg 1 te Zandvoort per 1 januari 2012
te huur aangeboden een atelierruimte van circa 45 m2, zijnde
een voormalig klaslokaal. De “voormalige Mariaschool” wordt
volledig verhuurd aan Zandvoortse beeldend kunstenaars. De
maandelijkse huur bedraagt voor het jaar 2012 € 248,- per
maand incl. gas, water, licht. In de jaren, 2013 en 2014 zal de
huur, naast de indexering, verhoogd worden met een extra
bedrag van: € 43,86 per maand.

Zie voor de onderwerpen onder debat dinsdag 8 november.

De selectie zal plaatsvinden aan de hand van de volgende
criteria:
1. woonachtig in Zandvoort (geregistreerd in GBA)
2. aantoonbare financiële draagkracht om huursom maandelijks te voldoen
3. aantoonbare culturele band met Zandvoort
4. aantoonbare vaardigheid in de beeldende kunst
5. datum van aanmelding

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Strand en Duin

De tekst van de huurovereenkomst is in te zien bij de balie van
het gemeentehuis.
Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 17 november 2011
schriftelijk melden bij de Gemeente Zandvoort, College van
B&W, Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort.

Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 43 en
de verdere in week 43 door het college genomen besluiten
zijn in week 44 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”. De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks
uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend,
dat de gemeenteraad op 26 oktober 2011 heeft besloten, dat
op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplanherziening wordt voorbereid voor het gebied
gelegen binnen de rode omlijning zoals aangegeven op de bij
dit besluit behorende kaarten A en B registratienummer OB/
RO/2011/09/001553 (het strand) en binnen de aangegeven
vlakken op de digitale verbeelding. Dit besluit treedt in werking
op 4 november 2011.
Het besluit ligt met ingang van 4 november 2011 met de bij
het besluit behorende kaarten A en B voor een ieder tijdens de
openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat 2) te Zandvoort. De stukken zijn tevens
langs elektronische weg beschikbaar via de gemeentelijke
website www.zandvoort.nl en via de landelijke voorziening
www.ruimtelijkeplannen.nl
Tegen het besluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene
wet bestuursrecht in combinatie met lid 2, onder C, van de bijlage, behorende bij deze wet, geen bezwaar of beroep mogelijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
De gemeenteraad vergadert op 8 en 9 november 2011. In tegenstelling tot hetgeen in het vergaderschema vermeld staat
beginnen de vergaderingen om 20.00 uur.

Informatie

Er is geen informatiebijeenkomst

Debat dinsdag 8 november - 20.00 uur

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. opening
2. vaststellen agenda
3a. ontwerpbegroting 2012
3b. memorie van antwoord begroting 2012
4. Olympia’s Tour
Schorsing tot 9 november 20.00 uur

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Kostverlorenstraat 60, kappen van een boom, ingekomen 20
oktober 2011, 2011-VV-178.
- Max Euwestraat 11, kappen van een boom, ingekomen 27
oktober 2011, 2011-VV-180.
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
- Kamerlingh Onnesstraat 2-6, slopen afvalwaterzuiveringinrichting en sloop twee dienstwoningen, ingekomen 24 oktober
2011, 2011-VV-179.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw

zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
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.

Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Voor: het brandveilig gebruik van het Orthopedeagogisch
Centrum bestaande uit Brandveilig gebruik.
Locatie: Kostverlorenstraat 85 te Zandvoort (aanvraagnummer
2011-VV-099)
Type: Integraal
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 4 november 2011 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De
aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken
zijn in te zien van maandag tot donderdag van 8:30 uur tot
16:00uur, vrijdagochtend van 8:30 uur tot 12:30 uur en donderdagavond tot 20:00 uur.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht
aan ons college en worden verzonden aan het College van
burgemeester en wethouders, afdeling SO Juridische Zaken,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. In deze periode kunnen ook
zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt
een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met
de behandelende casemanager.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze
is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:

- Boerlagestraat 14, plaatsen dakkapel, verzonden 24 oktober
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2011, 2011-VV-171.

Bentveld:

- Zandvoortselaan 287, uitbreiden van de woning, verzonden
27 oktober 2011, 2011-VV-166.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Strandafgang Barnaart 18, plaatsen jaarrond strandpaviljoen,
uiterste beslisdatum 06 december 2011, 2011-VV-113.

Verkeersbesluit Evenement 50+ dag

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
vergunning te verlenen voor de 50+dag op 5 november 2011.
Om een locatie te bieden voor het evenement, heeft het college
van burgemeester en wethouders besloten om:
- over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien
van retroreflecterend materiaal inclusief de borden conform
model C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 (mogelijkerwijs) op de volgende locaties:
- Tweemaal op de rotonde van het Raadhuisplein, zodanig dat
driekwart van de rotonde nog bereikbaar is (alleen de Kleine
Krocht afgesloten);
- In de Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluëstraat;
op 5 november van 9:30 uur tot 17:00 uur.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD).

Centraal telefoonnummer

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.
Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum van
bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning.
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.

Openingstijden Centrale Balie

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.
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 09.00 en 11.00 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.

biljart
Ervaren biljarters van Oomstee 2 zijn niet te passeren
In de thuiswedstrijd van driebandenteam Oomstee 2, vorige week donderdag, wisten Louis van de Mije, Ton Ariesen
en Willem van Esveld het team van Barbiertje 2, de kop-

lopers in de poule met 71 punten, met een prachtige 11-6
score te verslaan. Spannende partijen waarin zeker Ariesen
prima acteerde met twee nipt gewonnen partijen.
Ook het 3e Oomstee-team
wist een dag eerder met
11-8 te zegevieren over
Bremmetje 4 in Heemstede.
Dick van Dam scoorde in
die uitwedstrijd beslissend
met twee winstpartijen.
Vanavond, donderdag 6

november, speelt dit team
een belangrijke uitwed
strijd tegen het Wapen van
Zandvoort, die voor het eerst
meedoen in deze competitie.
De thuiswedstrijd afge
lopen donderdag tegen

Tweewielershop werd door
de ‘Gasthuispleinspelers’
jammer genoeg met 8-13 ver
loren. Stefan Schravemade
scoorde als van ouds als eni
ge weer de volle puntenreeks.
In de dinsdag 25 oktober ge
speelde ontmoeting tussen
Yverda uit Heemstede en
Oomstee 1 wist alleen Jeroen
v.d. Bos maximaal punten
te vergaren en moesten zij
de winst aan hun tegen
stander laten. De eindstand
werd helaas 7-13. Te hopen
is dat de volgende ontmoe

ting tegen middenmoter
De Daltons wat gunstiger
zal verlopen. Zeker is dat de
vier Zandvoortse teams met
hun driebandenspelers met
hart en ziel proberen winst
partijen te noteren. Maar het
is ook duidelijk dat er in de
regio vele talentvolle concur
renten rondlopen die zeker
ook aanspraak kunnen ma
ken op de hoogste posities in
de verschillende poules. Dat
betekent ook gelukkig span
nende wedstrijden met de
daarbij behorende emoties.

Dick van Dam namens team Oomstee 2
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handbal
Eerste winst ZSC in zaalcompetitie
De eerste wedstrijd in de zaalcompetitie van de handbal-

dames van ZSC heeft tevens de eerste winst opgeleverd.
In de Korver Sporthal werd met 11-9 van het Amsterdamse

voetbal

AHC ’31 gewonnen.

Onsmakelijk einde voetbalwedstrijd
De voetbalwedstrijd tussen ZOB en SV Zandvoort is zaterdagmiddag op een zeer onsmakelijk manier ten einde

gekomen. Iets meer dan twee minuten voor het einde ont-

aarde het duel in een massale vechtpartij waar zelfs een

15-tal ‘supporters’ zich mee bemoeiden. Dit einde zal nog
wel eens een behoorlijk staartje kunnen krijgen.

Maurice Moll probeert twee verdedigers te passeren

Het duel om de vijfde
plaats van de ranglijst, op
het kunstgras in Zuidoost
Beemster, werd door harde
overtredingen ontsiert. Als
de leidsman een echte lei
der was geweest dan had
hij al in de derde minuut
een gele kaart aan een
Zandvoorter kunnen tonen
na een charge op de doel
man van de Beemsternaren.
Hij hield die echter op zak
en zo kon de wedstrijd
steeds harder worden. Ook
een paar lieden van de be
geleiding van de thuisclub
bemoeiden zich met zaken
waarmee zij zich niet moe
ten bemoeien en gooiden
zodoende kolen op het vuur
van hun eigen spelers.
Zandvoort werd ook nu
weer, eigenlijk nog steeds,
geplaagd door een groot
aantal blessures. Positief
was de terugkeer na bles
sures van John Keur en
Max Aardewerk, maar de
afwezigheid van Boy de
30

Vet, Danilo Arends, Patrick
v.d. Oord, Faisel Rikkers en
Misha Hormeño speelt trai
ner Pieter Keur nog steeds
parten. De terugkeer van
John Keur was maar van
korte duur. De verdediger
pur sang moest al in de 19e
minuut het veld hinkelend
verlaten met naar het zich
laat aanzien een behoorlij
ke kwetsuur. Niet veel later
moest keeper Jorrit Schmidt
voor de eerste keer bakzeil
halen. Een snelle uitval van
de thuisclub werd niet goed
door de Zandvoortse verde
diging beoordeeld waar
door de rappe spits van ZOB
zijn team op voorsprong kon
brengen. Zandvoort echter
kon niet echt een vuist ma
ken en miste stootkracht, en
vaak snelheid, in de aanval.
Ook de tweede helft gaf
een zelfde beeld. Totdat
ZOB de score kon opvoeren
naar 2-0, waarna Zandvoort
wel moest komen. De wed
strijd werd allengs harder

en harder omdat Zandvoort
aandrong. Pratende spelers
tegen de scheidsrechter
werden door hem verbaal
beantwoord zonder daar
consequenties aan te ver
binden. De sfeer werd grim
miger. Toen Maurice Moll,
voor iedereen dus ook voor
de leidsman duidelijk te
constateren, onderuit werd
geschopt en er geen sanc
ties kwamen bleek de maat
vol. Toen Moll ook nog eens
vanachter werd neerge
haald kon een Zandvoortse
speler zich niet beheersen
en vloog de ZOB’er aan, met
een massale vechtpartij
als gevolg. Toen de strijd
dampen waren opgetrok
ken, werd er slechts één
rode kaart getoond, totaal
onbegrijpelijk. Wat tevens
totaal onbegrijpelijk was,
was het vervolg. Nadat er
een rustperiode in acht was
genomen, liet de arbiter nog
twee minuten en vijftien
seconden (!) doorspelen.
“Anders moet Zandvoort
voor die resterende speel
tijd terugkomen”, was het
commentaar. Gelukkig za
gen ook de beide teams
de belachelijkheid van de
beslissing in en speelden
elkaar gedurende die korte
tijd de bal rustig toe. Een
wedstrijd die ongetwijfeld
nog een staartje zal krijgen.
Komende zaterdag speelt
SV Zandvoort om 14.30
uur op eigen terrein te
gen Monnickendam, dat
afgelopen weekend thuis
met 1-2 van Aalsmeer ver
loor. Overige uitslagen 2e
klasse A: Amstelveen – WVHEDW: 2-4; BOL – TOB: 5-1;
AMVJ – AFC: 2-0; Overbos
– Opperdoes: 1-1 en Hellas
Sport – Castricum werd 2-1.

Doelpoging van Szilvia Jacab

Coach Sven Heller heeft het
handbalseizoen tot nu toe
steeds met afwezige basis
speelsters te maken. Charissa
Koning moest noodgedwon
gen haar handbalschoenen
aan de wilgen hangen. Haar
zusje Laura kampt op dit mo
ment met een knieblessure
die zeker nog twee weken in
beslag zal nemen en afgelo
pen zondag was het voorlo
pig de laatste wedstrijd voor
Romena Daniëls die in blijde
verwachting is.
Zandvoort heeft als han

delsmerk de break out en
daar werd dan ook nu weer
van meet af aan zoveel mo
gelijk gebruik van gemaakt.
snelle uitvallen van met
name Daniëls en Naomi
Kaspers zorgden ervoor dat
Zandvoort tot vlak voor rust
aan de goede kant van de
score bleef. Vlak voor rust kon
den de Amsterdamse dames
door een strafworp op gelijke
hoogte komen.
Na rust gingen onze plaatsge
noten op dezelfde voet voort
en konden geleidelijk aan een

voorsprong opbouwen. De
doelvrouw van AHC was ech
ter regelmatig een sta-in-deweg voor ZSC. “Verdedigend
ging het goed, de dames van
AHC wisten van afstand niet
op ons doel te gooien. Alle
tegendoelpunten kwamen
via de cirkelspeelster of uit
strafworpen. Zowel Romena
Daniëls als Naomi Kaspers
wisten een paar keer goed
een snelle break-out te lopen
en hier uit te scoren, maar de
keepster van AHC wist er ook
een paar te stoppen. De keep
ster was goed, we hadden
moeite om te scoren, zowel
met break-outs als met onze
afstandsschoten. Ook stopte
de keepster een strafworp
van ons”, herinnert doelvrouw
Angela Schilpzand zich. Toch
uiteindelijk de winst voor
Zandvoort en de eerste drie
punten in de zaalcompetitie.
Voor ZSC scoorden: Romena
Daniëls 4 keer; Naomi Kaspers
en Lucia v.d. Drifr 2 en Martina
Balk, Samantha Mans en
Szilvia Jacab ieder één keer.
Volgende week is ZSC vrij en
de week erna spelen ze uit in
Amsterdam tegen Westsite 5.

hockey
Ook Rood Wit te sterk voor ZHC
Het zeer verzwakte damesteam van de Zandvoortsche Hockeyclub heeft ook afgelopen zondag, na de 8-0 uitnederlaag
bij Westerpark in Amsterdam, diep moeten buigen voor tegenstander Rood Wit 9 uit Aerdenhout. De dames van coach
Cees van Deursen, die zelf de arbitersfluit ter hand moest
nemen, waren met 0-9 niet opgewassen tegen hun gasten.

Verdedigende actie van ZHC

Van meet af aan was het dui
delijk dat Rood Wit veel te
sterk was. Bijna constant was

het spel op de helft van onze
plaatsgenoten en strafcor
ner na strafcorner was in het

voordeel van de Aerdenhoutse
dames. Dat deze gelukkig niet
allemaal in doelpunten wer
den omgezet kwam op het
conto van de Zandvoortse
verdediging. De zwakte van
Zandvoort kwam nog het
meest tot uiting op het mid
denveld, dat totaal geen grip
op het spel had, waardoor de
eenzame spitsen niet bediend
konden worden; dit was weer
de verdienste van Rood Wit.
“We kunnen nu in ieder geval
van wedstrijd tot wedstrijd
leven want onze kansen op
promotie zijn zo goed als ni
hil”, aldus de geplaagde coach
na afloop. Komende zondag
speelt ZHC uit in Amstelveen
tegen HIC dames 25.

autosport
Ard Keff opnieuw kampioen

bridge

LiZa Bridgedrive zorgt voor
extra drukte in het dorp

Statistieken zijn mooi. Plaatsgenoot Ard Keff kan erover meepraten, want in de BMW E30
Cup heeft hij een indrukwekkende lijst achter zijn naam staan. Van de 101 races die hij in

deze klasse heeft gereden, stond Keff maar liefst 58 keer op het hoogste treetje, 14 keer
werd hij tweede en acht keer werd onze plaatsgenoot derde. In totaal heeft de Zandvoorter nu 177 DNRT races gereden.

Zandvoortse Courant • nummer 44 • 03 november 2011

Maar liefst 154 bridgeparen waren afgelopen zondag actief

in een achttal horecagelegenheden met het beoefenen
van hun favoriete sport bridge. Wellicht waren zij extra
gemotiveerd door het behalen van de wereldtitel, de Bermuda Bowl, door de Nederlandse mannenploeg. De Lions

Club Zandvoort organiseerde voor de tiende maal deze
bridgedrive.

Ard Keff is voor het tweede jaar op rij kampioen geworden in de BMW E30 cup | Foto: Chris Schotanus

Het afgelopen weekend streek
het DNRT-circus voor de laat
ste keer dit seizoen neer op
het Zandvoortse circuit waar
drie wedstrijden werden ver
reden in de BMW E30 cup. Keff
wist afgelopen seizoen voor de
eerste keer de titel in de BMW
E30 Cup binnen te halen. In dit
weekend was het slechts in
theorie mogelijk dat de con
currentie de Zandvoorter van
de titel kon afhouden.
In de vrije training was het
credo: “Auto heel houden”. De
prestatie van de lange auto
coureur was niet echt hoog
staand. “We reden met een
‘droog weer’ afstelling, onder
natte omstandigheden”, ver
telde hij. In de tijdstraining
reed de kampioen van 2010

naar een tweede tijd, mede
omdat de snellere Janique
van Son werd teruggezet.
Daardoor kwam Keff naast
Tobias Kreuger te staan.
In de eerste race miste de
Zandvoortse BMW-rijder het
podium, maar in de tweede
race sloeg Keff alsnog toe.
Lange tijd reed hij op een
vierde plaats, maar de ervaren
rijder wist dat zijn concurren
ten Kreuger en Kees Kok, die
voor hem reden, elkaar het
leven zuur zouden maken. En
dat gebeurde ook, bij de Bocht
Zonder Naam ontstond een
gat waar de Zandvoorter in
dook en de achtervolging naar
koploper Leonard Batenburg
kon worden ingezet. De in
haalactie om de koppositie,

vlak voor het einde van de
race, was een schoonheid.
Batenburg werd buitenom
gepasseerd en Keff eiste op
die manier de eerste plaats
op. In de derde race reed Keff
zijn kampioensrace en kwam
de zege geen enkel moment in
gevaar. Daarnaast won hij ook
nog eens het dagklassement.
Het feestje werd met het hele
team gevierd. Niet alleen Keff
zelf maar ook het interieur
van zijn BMW stonk behoor
lijk naar de champagne. “De
tweede race was mooi om te
winnen door bijna driftend
buitenom de kop te pakken
en de derde race was gewoon
om te laten zien dat ik nog
steeds sterk kan rijden”, aldus
de nieuwe kampioen.

autosport
Wintercompetitie zaterdag van start
Zaterdag begint met de Zandvoort 500 het nieuwe seizoen voor de Winter Endurance Kampioenschap. Naar alle
waarschijnlijkheid zal startnummer 115 opnieuw mee gaan

doen. Het is het nummer van de Zandvoorts/Hillegomse
combinatie Peter Furth en Peter Fontijn. Volgens de laatstgenoemde zit er behoorlijk perspectief in. “Onze kansen op
de wintertitel zijn flink gegroeid”, aldus Fontijn.
Door de nieuwe indeling van
de raceklassen zijn de titel
kansen van het ervaren duo
toegenomen, legt viervou

dig Nederlands kampioen
Peter Fontijn uit. “Vorig jaar
reden wij met onze BMW
M3 GTR in de snelste klasse.

We moesten het opnemen
tegen auto’s als de Porsche
911 en de DNRT V8. Tegen dat
soort auto’s kunnen we met
onze BMW niet op. We heb
ben nu van de organisatie
de toezegging gekregen dat
er een nieuwe klasse komt
voor auto’s tot drie liter ci
linderinhoud, waarin wij ook
worden ingedeeld. Dat is erg
gunstig voor ons”, aldus de
Hillegommer.

Restaurant MMX was een van de 8 bridgelocaties

Zoals wellicht bekend, gaat
de netto opbrengst naar
de Stichting Lions Helpen
Kinderen, die in 1974 werd
opgericht. Kinderen in nood,
zowel in de regio als in ont
wikkelingsgebieden, krijgen
hierdoor extra mogelijkhe
den aangeboden. Zo regelt
de Stichting Tesselhuus op

Texel een vakantieweek
voor kinderen met een ern
stige lichamelijke handicap.
De kosten hiervoor worden
mede uit donaties van de
Lions Club betaald.
Komende december en ja
nuari zullen in de Stads
schouwburg Haarlem voor

iedereen vanaf 8 jaar meer
dan 17 voorstellingen gege
ven worden van Scrooge, een
bewerking van 'A Christmas
Carol' van Charles Dickens
uit 1843. Helaas is zo een the
aterbezoek niet voor ieder
kind weggelegd. Mede door
de inleg van deze bridgedrive
zullen 300 kinderen in ach
terstandsituaties in staat
worden gesteld om de voor
stelling te bezoeken.
De winnaars van deze 10e
editie waren Margaritha &
Rens de Ruiter met 65,27%,
voor René & Nardy Duchene
met 64,22% en Hugo Hout
koop/Ton van Kouteren
met 63,04%. Theo & Nancy
Noijen, van de Zandvoortse
Bridgeclub, eindigden fraai
op de vierde plaats met
63,02%. De geboden lun
ches waren volgens de door
de deelnemers ingevulde
enquête van zeer goede
kwaliteit, want het totale
gemiddelde lag boven de 8,5!
Het was een zeer geslaagd
bridgefestijn.

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat
in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autorijschool van der Veld
Bernard Coiffures
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boomerang- Eetcafé
BorghHave Strateeg
in financiën
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Confet'ti B.V.
Dorsman Assurantiën
Dreams & Daytime
EigenWijs Makelaars
Greeven, Makelaardij o.g.

Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Harocamo
Hugoos
Installatiebedrijf Ton Bakker
La Bonbonnière
La Couronne
Lavogue
Motorkledingoutlet
Zandvoort
Motorrijschool Goede
Music Store
Ondernemers
Vereniging Zandvoort
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt
Provincie Noord-Holland
Red Coral
Studio 118 depenDance

Sunergy
Taoïstische Tai
Chi Vereniging
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum
Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Venavo
Vlug Fashion Men's Wear
VVV Zandvoort/Kunstweek
VVV Zandvoort/
Beter Mobiel
VVV Zandvoort/Orangerie
VVV Zandvoort/Helikopter
Weijers
Winkeliers Haltestraat
Winkeliers Grote Krocht
Zandvoort Optiek
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Shopping Dinner Night
Haltestraat Zandvoort

Donderdagavond 10 november van 17.00 tot 22.00 uur

Volgende week donderdag wordt voor de tweede maal een
Shopping/Dinner Night georganiseerd in het eerste deel van de
Haltestraat. Het belooft opnieuw een gezellige avondopenstelling te worden waarop de ongeveer 25 deelnemende winkeliers
en restaurants een leuke actie of aanbieding voor de bezoekers
in petto hebben.
De Shopping/Dinner Night duurt van 17.00 tot 22.00 uur. Naast

leuke aanbiedingen zullen diverse winkeliers voor hun klanten
nog een hapje en/of drankje verzorgen en serveren de deelnemende restaurants een speciaal menu voor een zeer speciale
prijs. De avond wordt ondersteund door live muziek van zanger
Mike en de straat wordt sfeervol aangekleed door middel van
vuurkorven. De Babbelwagen geeft een diavoorstelling en er
komt een ‘Rad van Fortuin’ waarbij leuke prijzen te winnen zijn.
Kortom, het wordt een avond om niet te missen!

Diavoorstelling van De Babbelwagen
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Mede mogelijk gemaakt door

&

Rad van Fortuin

Management by: Monte Vino Beheer BV

Shopping/Dinner Night
Donderdagavond 10 november
HEREN OPGELET!!

Pieces boxers
Uitsluitend tijdens de
Shopping/Dinner Night

3 voor € 9,95

•
•
•
•

Welkom met een glas Prosecco
Gratis make-up door visagiste
Gratis Manicure behandeling
Leuke attentie voor elke klant
KIJK VOOR ONZE AANBIEDINGEN NAAR
ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT!
Haltestraat 1 Zandvoort 023-5716123

Bij aanschaf van een paar schoenen uit
onze nieuwe collectie krijgt u tijdens
de Shopping/Dinner Night

3 paar Burlington sokken
t.w.v. € 40.- cadeau!!!
o.a Converse all star, Humberto,
Berkelmans, Pajar, Boxfresh.
Een hapje en een drankje staat
deze avond voor u klaar.

Speciaal voor
Shopping/Dinner Night
geven wij 25% korting
op de gehele winter collectie!
SUPERTRASH,
RELISH, MISS ME,
SILVIAN HEACH, AAIKO
en HOUSE OF AVERNAE.

“KOFFIE PLAZA”
tussen het shoppen door even genieten van
“het lekkerste kopje koffie van Zandvoort”
met LIKEUR naar keuze en heerlijke
bonbons van CHOCOLADEHUIS WILLEMSEN

€ 7,00

Een lekkere varkenshaas SATE
met stokbrood is natuurlijk ook mogelijk

€ 9,95

In de ‘Neem je niets voo
op Retro Donderdag: S

Mede mogelijk gemaakt

Griekse specialiteiten
restaurant Zaras

Donderdag 10 november
open tot 22.00 uur
tijdens de Shopping/Dinner Night

Wenskaarten actie:

bij aankoop van 3 wenskaarten
t.w.v. min. € 5.gratis postzegels, 1 per kaart.

Wijn proeverij.

Haltestraat 7
2042 LJ Zandvoort | 023-5716631

3 gangen menu voor € 24,50
Voorgerecht:
Rode paprika gevuld met feta kaas
en diverse Griekse kruiden.

Hoofdgerecht:
Gestoofd rundvlees met aardappel salade.
Dessert:
Baklava met ijs

10 november
Shopping/Dinner Night
v.a. 17.00 uur voegen wij circa 20
nieuwe objecten toe aan onze
showroom opruiming

– 25 % korting

om plaats te maken voor
onze nieuwe collectie.

Haltestraat Zandvoort
van 17.00 tot 22.00 uur
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Dreams
& Daytime

CAFÉ DE KLIKSPAAN
Sfeervolle avond met

Leuke tassen
van Bacsag en Friis & Company
10 november tijdens de
Shopping/Dinner Night

Hans Kap

Live muziek
in De Klikspaan

20% korting.

Met bijpassende portemonnee

30% korting.

or en doe van alles’-week
Shopping/Dinner Night

10 November tijdens de
Shopping/Dinner Night:
van 17.00- tot 22.00 uur:

(bij gelijktijdige aankoop montuur + glazen)

Bewaar vanaf 10 november tot
22 december je aankoopbon
en maak kans op een PH&T tas
ter waarde van € 179,95

Haltestraat 5 • 2042 LJ Zandvoort • 023-5712174
www.seaoptiek.com

Trekking is op 23 december 2011
Het winnende nummer wordt
in de winkel opgehangen.

50 % korting

op alle BRILLENGLAZEN!!!!!

SEA OPTIEK, ZICHTBAAR BETER!

door VVV Zandvoort

Friteuse Princess 3 liter € 49,95 nu

€ 25,Tosti ijzer 1 pers. Princess € 19,95 nu € 10,2 pits Brabantia rechaud € 24,95 nu € 10,Puzzel-Roll Jumbo € 14,99 nu € 7,50
IJskrabber met borstel nu € 1,Alleen op de
Shopping/Dinner Night

Blitzkickers Kinderschoenen biedt
tijdens de Shopping/Dinner Night:

30% korting op:
EMU Australian ugg boots voor
dames en kinderen en alle winterjacks van Carbone, Reset en Monta!

Restaurant ’t Geveltje
Haltestraat 3
2042 LJ Zandvoort
023-5714738

Shopping/Dinner Night

verrassing driegangen
menu voor € 24.50
Ook voor partijen tot 50 personen!

ing
Shopp ght
r Ni
Dinne
er
vemb
o
n
0
1

Shopping Dinner Night
Haltestraat Zandvoort

Donderdagavond 10 november van 17.00 tot 22.00 uur
Restaurant MMX

Haltestraat 13, 2042 LJ Zandvoort
Tel. 023 57 17 523
www. Mmx-zandvoort.nl

De betaalbare winkel
voor iedereen,
voor elk jaargetijde.
Tijdens de Shopping/Dinner Night
geven wij 20% korting
in beide winkels.

Menu Dinner Night € 29,Insalata ai frutti di mare - Zeevruchten salade
of
Vitello Tonnato - Dungesneden kalfsvlees met tonijnsaus
)
Spaghetti al Parmiggiano
De spaghetti wordt aan de tafel geflambeerd met Brandy in een Parmezaanse Kaas
of
Spaghetti al granchio - Spaghetti met verse krab
)
Dame Blanche

20% korting

op de gehele collectie tijdens de
Shopping/Dinner Night.
Merken: Zhenzi. MAT, Puur Woman en vele
andere topmerken in maten 42 / 60.
Nieuw bij Quinty Fashion BH's van Anita.
Kom gezellig langs.

Pesce

Tijdens het
winkelen voor het
hele gezin!!

Fresco
Speciale aanbieding voor de

Vis - Bootje Kibbeling met saus

Shopping/Dinner Night

Haltestraatjes van € 2,95
voor € 2,50 per 100 gram
Aanbieding alleen geldig op
onze kraam in Jupiter Plaza.

voor € 2,50

Garnalen - Cocktail (huis gemaakt)

Mede mogelijk gemaakt
door VVV Zandvoort

voor € 2,50

Broodje Visburger (ook huis gemaakt)

voor € 2,50

Oliebollenkraam Faase
Slenderen iets voor u?
Dit jaar vindt u ons ook in de
Jupiter Plaza tijdens de
Shopping/Dinner Night
met o.a. onze thee tapper.
En een korting van

25% op onze Bodum collectie.

Tot dan

Lekkerste oliebollen van Zandvoort!
Tijdens de Shopping/Dinner Night
onze heerlijke krentenoliebollen

6 stuks voor € 2,80

Slenderen is bij uitstek geschikt voor mensen
met medische klachten, die op verantwoorde
en veilige wijze aan hun conditie willen werken.
Voor veel mensen met beweegklachten
verlicht slenderen ook de pijn. Maar ook als
u geen klachten heeft is slenderen een ideale
manier om te ontspannen en gezellig te sporten.
Kom op donderdagavond van 19.00 - 22.00 uur
binnenlopen voor informatie
of gratis proefslenderen.

Het kleinste byoux winkeltje
Heeft grote merken

Moerenburg
Pour Vous

Parfumerie, Drogisterij,
Schoonheidssalon
Haltestraat 1,
2042 LJ Zandvoort
Telefoon 023 - 571 61 23
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Otazu, Ph&t, Esprit, vendoux, hello kitty,
joy de la luz, Mhh swarovski, Jpc zilver, biba.

Kom gerust kijken en doe mee met onze actie.
Bewaar je aankoopbon vanaf 10 november
tot 22 december en maak kans op een
PH&T tas ter waarde van € 179,95.
Trekking 23 december
U kunt ons vinden in
de Haltestraat 10, Tel 06 25340780

Knip uit en neem mee!

Shopping Cheque

€ 10,-

Niet in combinatie met bestaande aanbiedingen en cadeaubonnen

Cadeaubon t.w.v.

€ 17,50

Te besteden tijdens de Shopping/Dinner Night
op onze gehele nieuwe winter collectie.
Wij verkopen o.a. de volgende merken: Baileys, Humberto, Buddha
to Buddha, Alberto jeans, Selected, Falke, Converse all star.
Een hapje en een drankje staat deze avond voor u klaar.
*Deze cheque is te
besteden tijdens de
shopping night op
10-11-2011

bij besteding van € 40,- tijdens de shopping night

Tot Vlug
Ben, Ida en Dave.
Cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld. Maximaal 1 cadeaubon per
klant. Te besteden op de Shopping/Dinner Night bij aankoop vanaf € 50,-

Zandvoortse

7e jaargang • week 45

10 november 2011
Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

5

Courant

Actueel

Cultuur

11

Brandweerkazerne
kan gebouwd
worden

Zie onze advertentie op de achterpagina

15

Kleurrijke
expositie
Hilly Jansen

actueel

Zandvoortse
gaat les geven
in Cambodja

KNRM eert trouwe donateurs
Afgelopen zaterdag waren de trouwe KNRM donateurs te gast op het KNRM station in
Zandvoort. De zogenaamde ‘Redders aan wal’ werden voor hun jarenlange trouwe donaties in het zonnetje gezet.

Shopping/
Dinner Night
10 november
Haltestraat
17.00 – 22.00 uur

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

De Mannetjes

We moeten
bezuinigen

‘Maar eerst nog even
naar de Shopping/
Dinner Night!’

Donateurs kijken naar demonstratie op zee

Het is niet niks, al meer dan
50 jaar donateur zijn bij de
KNRM. Afgelopen zaterdag
waren 6 van deze trouwe donateurs te gast in het botenhuis van de KNRM Zandvoort.
Commissievoorzitter Niek
Meijer verwelkomde de
gasten die gastvrij door de
bemanning werden ontvangen. Meijer legde uit

dat de KNRM geen subsidie
ontvangt en daarom afhankelijk is van donateurs.
Zij zorgen er mede voor dat
er geld is om de schepen en
het andere materiaal goed
te onderhouden, zodat de
vrijwillige bemanningsleden hun soms zware taak
op zee goed en veilig kunnen uitvoeren.

Na de koffie werd de Zand
voortse ‘redboot’ Annie
Poulisse, destijds gedoneerd door mevrouw Annie
Poulisse, vanaf het strand
gelanceerd en werden de
gasten over het strand naar
het hoofdkantoor van de
KNRM in IJmuiden gebracht.
Daar ging men aan boord
van de oude reddingboot
Johanna Louisa en was men
getuige van een demonstratie midden op zee. Terug in
Zandvoort kregen de opgetogen donateurs naar
Zandvoorts gebruik nog een
smakelijke vismaaltijd aangeboden. Meer informatie
over hoe u ook ‘Redder aan
wal’ kunt worden vindt u op
www.knrm.nl.

Afscheid wethouder Tates
Wilfred Tates heeft vorige week donderdag onder grote belangstelling afscheid genomen als wethouder van de gemeente Zandvoort. De afscheidsreceptie in het raadhuis

was voor vrienden, bekenden, ambtenaren en relaties de gelegenheid om hem te bedanken voor ruim vijf jaar wethouderschap.

Cadeau van de gemeente Zandvoort

Tates werd toegesproken
door burgemeester Niek
Meijer en bedankt voor zijn

vele werk voor de gemeente
Zandvoort. Hoogtepunt van
de receptie was een optre-

22

den van het Zandvoorts
Mannenkoor dat een viertal
liederen, toegesneden op de
vertrekkende wethouder, ten
gehore bracht. Uit handen
van de burgemeester mocht
Tates een tekening van de
oud-cartoonist van de Zand
voortse Courant, Hans van
Pelt, ontvangen. Tates gaat
verder als ‘normaal’ raadslid
van de VVD, maar liet dinsdag nog verstek gaan.

Sport

Winterseizoen
gestart met
Zandvoort 500

Nationale 50+ Dag
grandioos succes
De tweede Nationale 50+ Dag in Zandvoort is een groot

succes geworden. Het schitterende herfstweer was daar
mede verantwoordelijk voor. Opvallend was het grote
aantal mensen van buiten Zandvoort dat een bezoek

bracht aan dit evenement. Lana Lemmens, directeur van
de VVV, spreekt van een groot succes: “We hebben in ons

kantoor ruim duizend mensen binnen gehad die allemaal
een Zandvoort-tas vol aanbiedingen kwamen halen.”

Drukte bij de VVV

Het toeval wilde dat, evenals vorig jaar, er wegens onderhoud geen treinen naar
Zandvoort reden afgelopen
zaterdag. “We hadden vooraf
nog wel geïnformeerd bij de
NS of er werkzaamheden gepland stonden, maar deze reparatiewerkzaamheden bleken op het laatste moment
te zijn ingelast”, meldde
Lemmens. Maar net als vorig
jaar bleek het weinig invloed
te hebben op de toestroom
van mensen die Zandvoort

tijdens deze dag wilden
bezoeken. Een bezoekster
meldde desgevraagd dat ze
het wel leuk vond om eens
met de bus te reizen, want
onderweg kwam zij langs
uitzichten die ze normaal
nooit zou zien. Kijk, dat is nog
eens positief denken!
Bij vrijwel alle activiteiten
was het overweldigend druk.
Kijk voor een uitgebreid verslag van deze dag op pagina
7 van deze krant.

Intocht Sinterklaas op 13 november
vanaf 12.00 uur t.h.v. De Rotonde
Gemeente Zandvoort

1

familieberichten
Herinner mij zoals ik was

Trix Loogman - Schiphorst
weduwe van Gé Loogman

Den Haag, 21 juni 1925

Zandvoort, 7 november 2011

Ingrid en Jaap †
Jaap en Freya
Pauline
Delany
Boudewijn en Petra
Sjoerd
Ger en Jacqueline
Juliette
De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de aula van de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort, Tollensstraat 67
op vrijdag 11 november om 14.00 uur.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.

APK

Ik ben de regie kwijt.......

4 januari 1945

Rein Sluijter

6 november 2011

Mijn lief, mijn grote, stoere, dappere Rein,
onze unieke zoon, broer, zwager, vriend en Opa Rein,
is voor altijd ingeslapen.

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Winkelruimte te huur (85 m2)
in centrum van Zandvoort
Haltestraat 17a
Voor info bel:
Vista vastgoed ontwikkeling
Tel: (023) 57 141 65

Rust zacht, lieverd.
Mede namens de familie,
Ankie Sluijter-Glaudemans

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

De crematie plechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
Mijn dank gaat uit naar Dr. M.Hermans en het
Team Wijkzorg, voor hun zorg en grote betrokkenheid
tijdens deze voor ons zo zware periode.

Jubileum
Geloof het of niet, maar toch is het waar.
Mijn lieve Mar werkt
bij Blokker 12 november
alweer 12,5 jaar.
Proficiat!

xx Bert
2

Phoenix

Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning
Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan
nabestaanden op het gebied van:
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
• Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande
opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking
Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

10 Shopping/Dinner Night - Speciale koopavond.
Haltestraat, 17.00-22.00 uur

11 Talent of the Voice - Talentenjacht, 2e voorronde.
Grand café XL, aanvang 21.00 uur

t/m 12 ‘Neem je niets voor en doe van alles’-week
Week vol activiteiten, aansluitend op de 50+ dag

t/m 13 Kunstweek - Vele culturele activiteiten tijdens
landelijke kunstweek

13 Intocht Sinterklaas - Strand thv Rotonde, 12.00 uur
27 Feestmarkt - Grote markt door centrum
27 Symfonie Orkest Haerlem - Classic Concerts,
Protestantse Kerk

Stichting Strandkorrels
zoekt goede ideeën
In januari 1994 is door een groepje Zandvoortse onderne-

mers de stichting Strandkorrels opgericht. Het doel van de
stichting is het bevorderen van culturele en toeristische

zaken in ons dorp. Zij zijn bereid om geld uit te geven aan
zaken die positief zijn voor de kwaliteit van Zandvoort.

Door de stichting zijn in de loop der jaren, in willekeurige volgorde, onder meer de volgende activiteiten tot stand gekomen:
• een klink voor de dorpsomroeper
• verlichting voor de Watertoren
• de fontein voor het Raadhuis
• het eerste beeld van keizerin Sissi
• de houten Stoel op het strand
• de vleugel in de Protestantse kerk
• het beeld 'De verzetsstrijder' van Kees Verkade
• de muziektent
De opzet van de stichting is dat het steeds om een kleurrijk idee
moet gaan, dat niet eerder door een ander is uitgevoerd en ter
aanvulling kan dienen van eerdergenoemde culturele en/of
toeristische waarden ten behoeve van Zandvoort.
Heeft u een goed idee (dat wat geld mag kosten) laat het dan
weten aan de redactie van de Zandvoortse Courant. Wij zorgen
er dan voor dat het bij de leden van de stichting, die graag
anoniem willen blijven, komt.

politiebericht
Drankrijder rijdt weg na aanrijding
Een 40-jarige Zandvoorter is zaterdag aangehouden,
nadat hij onder invloed van alcohol met zijn auto in de
Mezgerstraat tegen geparkeerde auto’s was aangereden.
In eerste instantie was de man doorgereden, maar even
later kon hij in de Piet Heinstraat door de politie worden
aangehouden. Hij probeerde zich tevergeefs tegen zijn
aanhouding te verzetten. De man werd overgebracht naar
het politiebureau en moest een blaastest ondergaan. Daar
bleek dat hij ernstig onder invloed van alcohol had gereden,
waarop hij werd ingesloten.

Politiek verslag

Raadsvergadering Debat+Besluit, d.d. 8 nov.

Begroting in recordtijd aangenomen
De Programbegroting voor 2012 is in recordtijd aangenomen. Waar normaal gesproken de Zandvoortse gemeenteraad twee dagen voor uittrekt, werd alles nu op één avond

beklonken. Even werd het bij de besluitvorming nog spannend maar de stemmen stopten bij 9 voor en 7 tegen.
Het college had al tijdens
de behandeling van de
Voorjaarsnota een aantal zaken voor de nieuwe
Programbegroting behandeld waardoor er nu minder vragen en voorstellen
vanuit de fracties kwamen
en de beraadslagingen veel
minder uitvoerig hoefden
te zijn.
Het dekkingsvoorstel van
het college om drie jaar
lang onderdeel uit te gaan
maken van Olympia’s Toer
door Nederland, de grootste amateur wielerkoers
van Nederland, kreeg een
tekstuele wijzing, maar gaat
toch door. Op voorstel van
Gert Jan Bluijs (CDA) komen
de toegezegd gelden vooralsnog uit de ‘pot’ algemene middelen en zal op een
later tijdstip beslist gaan
worden welke ‘pot’ hiervoor
uiteindelijk gebruikt zal
gaan worden. Hierdoor kan
wethouder Gert Toonen de
organisatie laten weten dat
Zandvoort graag meedoet.
De vergadering begon, zoals
te doen gebruikelijk, met het
voorlezen van de Algemene
Beschouwingen van alle
politieke partijen. Voor het
eerst had het presidium besloten dat iedere partij niet
meer dan 10 minuten de tijd
kreeg om hun visie op het
afgelopen jaar en op het
komende jaar uit te spreken. “Ik zal u daar graag bij
helpen”, meldde voorzitter
burgemeester Niek Meijer
bij aanvang.
De kersverse fractievoorzitter van de VVD, Ellen
Verheij-de Haas, die dus
haar allereerste Algemene
Beschouwingen deed,
complimenteerde het college met het presenteren

van een goede en sluitende
begroting. “We moeten
echter wel de tering naar
de nering zetten. De VVD
wil dat er meer inkomsten
voor Zandvoort komen en
Olympia’s Toer zou daar
een voorbeeld voor kunnen zijn”, zei ze. Ook het
Deltaplan Toerisme vindt
de VVD een goede zaak. “In
het parkeerbeleid moet een
goede balans komen tussen
bewoners en toeristen en
de VVD heeft grote zorgen
over de VRK en Paswerk”,
aldus Verheij.
Carl Simons (OPZ) trok de
landelijke politiek erbij.
“Zandvoort heeft grote
ambities maar moet wel
grote bezuinigingen doorvoeren. De crisis is ook hier
voelbaar en de financiële
armslag wordt stevig aangetast. Op zestig posten
moet worden bezuinigd,
ook op maatschappelijke
voorzieningen. OPZ wil dat
voorkomen. Mijn partij zal
dan ook tegen deze begroting stemmen”, aldus de
ouderen-voorman.
Het CDA, bij monde van fractievoorzitter Gijs de Roode,
was blij met de sluitende
begroting maar vroeg zich
wel af of dat ook zo zal blijven. Ook de christendemocraten vinden het Deltaplan
Toerisme een belangrijke
zaak maar “we moeten het
geld niet gebruiken voor
grootschalige evenementen
maar puur om het toerisme
te bevorderen”. De grote projecten moeten volgens het
CDA doorgaan en de ladderwagen voor Zandvoort
staat hoog op het verlanglijstje van De Roode. “Tot slot
moeten we wel de budgeten voor de VRK in de hand
houden”, zei hij.

Nico Stammis (PvdA) vond
dat de huidige regering
inzet op de zelfredzaamheid van de burgers “en
daar is niets mis mee”. Hij
pleitte ook voor een goede
communicatie omtrent de
Middenboulevard. “Verder
mist mijn partij de handhaving of een gedoogbeleid.
De brutalen mogen niet
de bovenhand krijgen.” Een
doorn in het oog vindt hij
de leegstand van horeca- en
winkelpanden, veroorzaakt
door de exorbitante hoge
huren.
Michel Demmers (GBZ) wil
een plan van aanpak zien
om de hoge rentelast terug
te dringen. Ook was hij niet
bepaald te spreken over de
werkwijze van dit college
dat, volgens hem, nog een
groot aantal vragen van zijn
lokale partij moet beantwoorden. Inzicht in stille reserves is dringend gewenst.
“We moeten als raad meer
met elkaar dan tegen elkaar
werken, in het belang van
Zandvoort”, gaf hij de raad
en college mee.
Volgens Virgil Bawits (GL)
moet de gemeente vooroplopen als het gaat om de
‘groene’ weg. Hij pleit voor
zonnepanelen op locaties
zoals de sporthal en de remise. Verder moeten de ‘geheime’ vergadering drastisch te worden ingeperkt.
Ook vindt hij dat het beleid
socialer moet worden.
D66 gaf bij monde van
Robbert de Vries het college
geen voldoende. Ook vindt
hij dat overlastpreventie beleid moet zijn en dat Circuit
Park Zandvoort zich moet
richten op een terugkeer
van de Formule 1.
Willem Paap (SZ) wil graag
dat er socialer naar de subsidies wordt gekeken. Zo
mag de subsidie op het
ANBO-zwemmen niet weg
en moet de buffer voor de
WMO verhoogd worden.

column

Niets is blijvend
De techniek gaat met grote
sprongen vooruit. Wij moesten het vroeger stellen zonder TV, mobiele telefoon
of Internet. Als je dat aan
de (klein)kinderen vertelt,
kijken ze je meewarig aan.
Géén televisie? Ondenkbaar.
Bellen vanuit een telefooncel? Het idee alleen al! Bijna
elk kind heeft een mobieltje
op zak. De wereld binnen
handbereik door één druk
op de knop.
Steve Jobs was één van de
mensen die dit mogelijk
heeft gemaakt. De geadopteerde zoon van een ongetrouwde studente is niet
meer. Op 56-jarige leeftijd is
hij overleden. De man achter
elektronica bedrijf Apple, altijd gekleed in zwarte coltrui,
spijkerbroek en ‘sneakers’,
was een persoonlijkheid. Hij
zette zijn stempel op de iMac,
iPhone en iPad. De strijd tegen alvleesklierkanker kon
hij echter niet winnen. 2011
is een zwart jaar voor zijn
fans die hem nu nog steeds
op handen dragen.
Niet de elektronische uitvindingen maar een uitspraak
van hem vind ik opmerkelijk:
“Als dit de laatste dag van
mijn leven was, zou ik dan
willen doen wat ik vandaag
ga doen?” Het is een spreuk
die ik op mijn spiegel zou
willen plakken. Het zet je
even tot nadenken. Laat zien
wat voor jou belangrijk is in
het leven. “Als het antwoord
te veel dagen 'nee' was, wist
ik dat ik iets moest veranderen”, aldus Jobs tijdens
een toespraak in Stanford
University in 2005. Want
heb je plezier in je werk dan
wil je dat ook blijven doen.
Iemand helpen of steunen
die het nodig heeft, ook al is
je werk, voor je gevoel, niet
wereldschokkend. Werken
met plezier geeft je de energie die de batterij weer doet
opladen en je helpt om opgewekt door het leven
te gaan.
Een opmerkelijk mens
die Jobs. Jammer dat
zulke speciale mensen
vaak te vroeg overlijden.

Lienke Brugman

Evenementenagenda
november
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ZELFSTANDIG ONDERNEMER WORDEN?
Comfort Zonwering zoekt een energiek persoon
(man/vrouw ) die op soft franchise basis de
vestiging in Zandvoort verder wil runnen.
Kleine investering ad € 5.000,- gewenst.
Bel voor inlichtingen: 023-5380989 of stuur
een e-mail: info@comfortzonweringhaarlem.nl

burgerlijke stand

29 oktober - 4 november 2011
Geboren:

.
Krzysztof Clive, zoon van: Chace, Jeffrey Brian en: Zurawska,
Marzena.
Tara Nine, dochter van: Jansen, Dennis Christiaan en: van den
Bovenkamp, Tessa Melanie.

Overleden:

Heijnen geb. Duijst, Maria, oud 67 jaar.
Pijper geb. Walter, Margaretha Catharina, oud 89 jaar.
Goedings, Jan Albertus, oud 76 jaar.

kerkdiensten -

Vrijdag 11 november:

Talent of the Voice XL
Grand Café & Restaurant

Saskia La Roo
lady Miles Davis
met band live

gevuld met krab en gegratineerd in de oven

Donderdag 17 november

B
Kipfilet à la XL

Beaujolais Primeur
party
Toegang gratis
Aanvang: 20.00 uur
Café Neuf Grand Café & Restaurant
Haltestraat 25 2042 LK Zandvoort

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Mevr. ds. M. Bijl uit Beverwijk
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Heer P. v.d. Smaal
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor D. Duijves
Evangelische Gemeente
‘Huis van Gebed Zandvoort’, 10.00 uur Dhr. S. Souisa
Boulevard Barnaart 10 - www.gebedzandvoort.nl

Speciaal menu
tijdens deze avond

Griekse specialiteiten
restaurant Zaras

Haltestraat 7
2042 LJ Zandvoort | 023-5716631

Elke tweede vrijdag
van de maand
Live muziek
vanaf 18.00 uur

Gevulde champignons

Gevuld met roomkaas,
wilde spinazie en aardappelgarnituur

B
Brownie met kaneelijs en slagroom

€ 27,50
Uiteraard kunt u ook van de gewone kaart bestellen
Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding voor vrijdag en zaterdag:
• Een heerlijke slagroom tompouce
van € 1,95 voor € 1,65
afgemaakt met een beetje fijne nougat
• Bakje marsepein winterkost nu voor € 3,75
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

Vacatures:
CHEF KOK FT
ZELFSTANDIG
WERKEND KOK FT
MEDEWERKER/STER
BEDIENING PT
Reacties per e-mail:
cafeneuf@cafeneuf.nl
Café Neuf Grand Café & Restaurant
Haltestraat 25 2042 LK Zandvoort

Op 2 December a.s. opent Buchelli Styling
Consultant haar deuren in Zandvoort.
Gevestigd in de hairsalon van Bernard Coiffures, Cornelis
Slegersstr. 4 zal gediplomeerd Visagiste & Imago-styliste Lissette
Buchelli elke vrijdag van 9.30 - 17.00 uur aanwezig zijn voor het
aanbieden van wimpers of/en wenkbrauwen verven, epileren,
bruids make-up tot een uitgebreid kleur & kleding advies.
U bent van harte welkom met of zonder afspraak!
Tel: 06-25519995 of per email: lissette@buchelli.nl

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47
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Met oog en oor
de badplaats door

Aanbesteding voor bouw
brandweerkazerne afgerond
Afgelopen maandag zijn de aanneemovereenkomsten ondertekend voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne

in Nieuw Noord. In samenwerking met de brandweer in

Zandvoort en de Zandvoortse Reddingsbrigade is er een programma van eisen gemaakt, een architect geselecteerd en is
het definitieve ontwerp voor de nieuwe huisvesting van de
brandweer en de reddingsbrigade tot stand gekomen.

Animatiebeeld van de nieuwe kazerne

Nadat het ontwerp definitief was vastgesteld door
de betrokken partijen, heeft
deze zomer de aanbesteding plaatsgevonden van de
nieuwbouw. Voor de bouw
toonden 12 aannemers en 7
installatiebedrijven interesse
voor het werk. De bouw zal
worden uitgevoerd door
Ballast Nedam en de instal-

laties worden geplaatst door
Technisch Bureau Massier
uit Den Haag.
Door de financieel gunstige
aanbesteding en het strakke financiële beleid van de
gemeente zijn de uitgaven
tot nu toe beduidend lager
dan oorspronkelijk geraamd.
Echter tijdens de uitvoering

van de bouw van de kazerne moet er nog het nodige
gebeuren zoals de aanleg
van de buitenruimte, inclusief de aansluiting van het
terrein op de Kamerlingh
Onnesstraat, het verleggen
van het fietspad en de inrichting van het nieuwe gebouw.
In de nieuwe kazerne in
Nieuw Noord worden alle
vaar- en voertuigen van de
brandweer en Zandvoortse
Reddingsbrigade ondergebracht. Tevens is rekening gehouden met de stalling van
een ambulance in de drukke
zomerperiode. Het kantoordeel wordt voornamelijk
door de brandweer gebruikt,
terwijl de instructieruimten
ook gebruikt gaan worden
door de Reddingsbrigade en
wellicht de gemeente. De
brandweer gaat het gebouw
ook als oefengebouw gebruiken en er komt een buitenruimte waar geoefend kan
worden in het open knippen
van auto’s en het zagen van
bomen. Wanneer de werkzaamheden zullen starten
is nog niet bekend.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Loslopende damherten

Met de winter voor de deur,
worden ook steeds vaker de
damherten gesignaleerd
buiten de Amsterdamse
Waterleiding Duinen. Dit
kan een gevaar opleveren
op de wegen. De gemeente
vraagt u hier rekening mee
te houden als u op de wegen
rond het natuurgebied rijdt.
Zorg vooral in het donker dat
u extra alert bent en houd u
zich aan de ter plaatste geldende maximumsnelheid.
Het 'overlastseizoen’ loopt
jaarlijks van november tot
april. Als u een damhert of
ree ziet buiten de hekken
van de AWD dan kunt u dat
melden bij de meldlijn van
de gemeente Zandvoort, tel.
5740200. Vermeld waar en
op welk tijdstip u het dier
hebt gezien.

Bedelvossen

Komende week collecte NSGK
Kinderen en jongeren met een handicap willen graag gewoon meedoen, net als hun leef-

tijdgenootjes. Dat kan, maar daarvoor zijn vaak veel extra aanpassingen, zorg en begeleiding nodig.

De NSGK (Nederlandse
Sticht ing voor het Ge
handic apt e Kind) helpt,
bijvoorbeeld met speciale vakanties, aangepaste

speelplaatsen en kleinschalige woonvormen. Zodat ze
met hun beperking toch
gewoon kind kunnen zijn.
Van 14 t/m 19 november

vindt, ook in Zandvoort, de
jaarlijkse collecte plaats.
Geef ook een bijdrage voor
kinderen en jongeren met
een handicap.

ZANDVOORT SCHOON!? en het
verschil tussen blad en blad
Een afgedankt dag- of weekblad moet na gebruik altijd apart
worden aangeleverd. Dat kan ofwel in een van de openbare Gemeente Zandvoort
oud-papierbakken ofwel in de gratis huis-aan-huisbak die men
zo bij de gemeente kan bestellen. Komende week worden ze
weer geleegd. U helpt hiermee het milieu en spaart op uw
eigen afvalstoffenheffing!
Boomblad mag vanzelfsprekend in de groene GFT emmer, en als deze vol is mag het ook
in de grijze bak. Verspreid over de gemeente staan momenteel grote verzamelbakken
voor bladafval. Hierin mogen bewoners zelf blad van de straat en uit de tuin inwerpen.
Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

Niet alleen de damherten
zijn een bezienswaardigheid, ook de vossen zijn een
attractie. Het zijn echter
meer bedelvossen geworden! De gefotografeerde
familie, 4 jonge vossen met
moeder vos op de achtergrond, zijn zeer bedreven
om aan eten te komen.
Laat niets op de grond vallen want ze rennen als een
gek er op af. Prima voor een
foto maar het is niet goed
voor de dieren zelf. Advies:
Hoe leuk het ook is, voer de
dieren in hun eigen belang
niet!

afgesloten wegens onderhoud. Tussen vrijdagavond
23.00 uur en maandagochtend 06.00 uur zal de overweg voor al het verkeer, ook
fietsers en voetgangers, afgesloten zijn. Ook is er dat
weekend geen treinverkeer
tussen Zandvoort en Haarlem
mogelijk. Op het traject tussen het NS-station Haarlem
en Zandvoort aan zee zullen
bussen het treinverkeer vervangen. Eveneens zal buslijn
81 hinder van de werkzaamheden ondervinden en omgeleid worden. Houd alle
omleidingsborden dus goed
in de gaten!

Fietswrakkenactie

Handhavers van de gemeente
Zandvoort starten komende
maandag 14 november met
een fietswrakkenactie. Eerst
worden er waarschuwingsstickers op de fietswrakken
geplakt. Op die sticker
staat een verwijderingsdatum. Als de fiets op
die datum er nog staat,
wordt deze meegenomen
en opgeslagen. Daarna
heeft de eigenaar nog
twee weken de mogelijkheid zich te melden om het
wrak op te halen. Vervolgens
wordt het wrak vernietigd.
De fiets is een wrak als het
vervoermiddel niet meer aan
de zogenaamde 'wettelijke
inrichtingseisen' voldoet. Er
ontbreken dan essentiële onderdelen of er zijn onderdelen
te zeer beschadigd. Ook als
het zichtbaar is dat de fiets al
tijden niet meer gebruikt of
verplaatst is, is het een wrak.

3e van Nederland

Spoorwegovergang
weekend dicht

De spoorwegovergang in
de Sophiaweg/Van Lennep
weg is vanaf volgende week
vrijdag het hele weekend

Snackbar AnyTyme De
Oude Halt aan de Vondell

aan, is bij verkiezingen
van franchise organisatie AnyTyme 3e van de 68
aangesloten snackbars/
cafetaria’s geworden. Dat
werd afgelopen maandag
bekend gemaakt. AnyTyme
is een formule van de
grote horecaleverancier
Hanos. Eigenaren Marcel
en Marcella Schoorl zijn
uiteraard ontzettend blij
met deze uitslag. Het is een
kroon op het vele werk dat
zij, uiteraard samen met
hun medewerkers, al jaren
doen om hun bedrijf de
juiste uitstraling te geven.
Een terechte beloning dus
die naar meer smaakt.

Zwarte Pieten Huis

Kinderen die het leuk
vinden om iets voor
Sinterklaas te maken, kunnen meedoen aan het
bouwen van een Zwarte
Pieten Huis. Het is in ieder geval origineler dan de
geijkte kleurplaat of tekening. Het huizenproject is
een initiatief van Eigenwijs
Makelaars en is bedoeld
voor kinderen tussen de 4
en 10 jaar. Vanaf maandag
14 november zijn de ‘kale’
houten huisjes gratis af te
halen bij het kantoor op de
Grote Krocht 38. Het is de
bedoeling dat kinderen dit
model omtoveren tot
het mooiste pietenhuis van Zandvoort.
De winnende Pieten
Huizen zullen een
week lang te bewonderen zijn in de etalage van het makelaarskantoor en een plekje
krijgen op de website.
5
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Tweede Nationale 50+ Dag een grandioos succes
Voor ‘zomaar’ een zaterdag in november was het overweldigend druk in het centrum van

Zandvoort. Tijdens de Nationale 50+ Dag waren velen al vroeg naar ons dorp afgereisd.
Zij wilden op tijd aanwezig zijn om aan zoveel mogelijk onderdelen te kunnen meedoen.

Het treintje reed alle bezoekers van de ene activiteit naar de andere | Foto: John Dalhuijsen

door Kees Rutgers

De piepers schillende dames van de Wurf, gestoken
in Zandvoortse klederdracht,
hadden over belangstelling
niet te klagen. Vanaf tien uur
tot vijf uur ’s middags hebben
ze continu patataardappels
geschild voor snackbar Het
Plein. Dat ze daarbij op het
laatst blaren op hun handen
hadden, maakte voor de drie
schilsters niets uit, het plezier stond voorop. Dat gold
ook voor de medewerksters
van Parfumerie Moerenburg.
Dames die mooie nagels
wilden, stonden in de rij. De
eigenaresse van café Fier liet
zich een make-over door topvisagiste Hannah Tuwana
kotta welgevallen. “Heerlijk
zo’n verwennerij. Wel zonde
om het er vannacht weer af te
halen. Ik denk dat ik er maar
een nachtje mee slaap”, zei ze.
Veel belangstelling was
er voor de wedstrijd voor
scootmobielen op het
Raadhuisplein. Op een uitgezet parcours kon iedereen

Opmaaksessie bij Moerenburg

ervaren hoe het is om in zo
een elektrisch vervoermiddel
te rijden. Voor diegene die het
parcours het snelst aflegde
lag een fraaie hoofdprijs
klaar. De winnaar werd uiteindelijk Jan van Gemert, die
uit handen van wethouder
Gert Toonen een fraaie beker
in ontvangst mocht nemen
plus enkele waardebonnen.
De vooraf aangekondigde
strijd tussen Toonen en de
winnaar ging niet door. “Dat
er door een mindervalide
Zandvoortse was geklaagd
dat ik als wethouder een commercieel bedrijf zou steunen?
Nee dat was niet de reden dat
ik niet ben gaan rijden. Ik was
gewoon bang om brokken te
maken, die dingen gaan me
te snel”, was zijn commentaar.
Een andere leuke doe-activiteit was de auto-kantelsimulator van Slotemaker
Antislipschool. Wie durfde
werd in een Opel Astra op
zijn kop gezet, waarna geprobeerd moest worden om
daar zo snel mogelijk uit te
ontsnappen. Uit reacties van

de durfals bleek dat dit niet
meeviel. Men is op een gegeven moment totaal gedesoriënteerd. Met behulp van
aanwijzingen van de instructeurs, lukt het uiteindelijk wel
om los te komen uit de gordel. Persoonlijk durfde ik de
uitdaging niet aan, nadat ik

mers voorgeschoteld, van pils
tot bockbier en als klapstuk
een Grand Prestige. Heerlijk
allemaal. Dat eigenaar Fred
Paap bij elk biertje een leuk
verhaaltje had, maakte de
proeverij extra smakelijk.
Na de geneugtes van de bierproeverij besloot ik een stukje
cultuur op te snuiven in het
Zandvoorts Museum. Daar
heb ik genoten van het werk
van ‘onze’ Hilly Jansen, wier
expositie daar een dag eerder
in het bijzijn van veel BZ’ers
(Bekende Zandvoorters) was
geopend. Hoewel ik geen
kunstkenner ben, werd ik blij
van Hilly’s schilderijen. Vrolijk
en kleurrijk. Daar houd ik van!
Door het grote aanbod aan
activiteiten op deze Natio
nale 50+ Dag lukte het me
niet overal een kijkje te nemen. Bijvoorbeeld bij de voorstelling van de Babbelwagen
bij Beachclub Take Five over

Uitleg van Klaas Koper

een aantal mensen had zien
‘worstelen’.
Wel te porren was ik voor een
kopje zuivere Chinese groene
thee, geserveerd door een
lieftallige ‘theetante’ die pas
twee weken met haar theewagen door Nederland toert.
Haar argument dat je met
deze thee afvalt zonder je eetgedrag te veranderen, deed
mij besluiten een flinke baal
thee van haar te kopen. Met
een gerust hart kon ik daarna
meedoen aan de bierproeverij
bij café Koper. Maar liefst zes
verschillende soorten Hertog
Jan-bieren werden de deelne-
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Sprookjestaarten

het ‘badleven’ vroeger. Ook
had ik graag meegedaan
aan de wandeling door het
oude Zandvoort of aan de
tocht langs alle beelden
die in Zandvoort staan aan
de hand van Nel Kerkman’s
boekje Beeldig Zandvoort. En
na zo een dag slenteren in de
buitenlucht, had een uurtje
spiermassage bij Slender You
of een proefles Taoïstische
Tai Chi een heerlijke afsluiting geweest. Maar helaas,
ik kwam tijd tekort. Gelukkig
komt er, neem ik aan, volgend
jaar weer een Nationale 50+
Dag. En dan kan ik alles wat ik
nu gemist heb, inhalen.

door Erna Meijer

Weer een unieke winkel in Zandvoort en de initiatiefneemster is Samantha Berg (26). Drie jaar geleden ging
zij op zoek naar een mooie taart voor haar dochtertje. Via
Google zag zij schitterende voorbeelden en dat inspireerde
haar om haar toch al aanwezige creativiteit in te zetten
voor maken van taarten voor alle gelegenheden. Zij staat
inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en
heeft, naast de hotelschool, alle benodigde certificaten op
het gebied van hygiëne behaald.
Een blik in haar presentatieboek laat een geweldig aantal
mogelijkheden zien. Zo is de
taart, die zij voor zoon Beau
maakte, werkelijk heel uniek
te noemen, maar ook het plateau met marsepeinen haringen voor oom Patrick doet je
het water in de mond lopen.
"Ik werk veel met marsepein
en fondant en altijd met
laagjes, waarbij ik slagroom
gebruik in plaats van botercrème, wat het geheel veel
luchtiger maakt. Alle vulling
en maak ik zelf. Bij bruidstaarten bijvoorbeeld kunt u kiezen
uit chocolade- of aardbeienmousse of champagnecrème.
De mogelijkheden voor een
originele, bijzondere en exclusieve bruidstaart zijn oneindig", vertelt Samantha met
veel deskundigheid. Zij maakt
daarom graag een afspraak
om tijdens een persoonlijk
gesprek de taart van uw dromen te kunnen ontwerpen,
met een klein proeverijtje
vooraf om de definitieve keus
te bepalen.
De geboorte- en kindertaarten, die standaard worden
gevuld met een slagroom- en
jamvulling zijn een lust voor
het oog en vallen zeer in de
smaak. Als traktatie kunt u

ook eens denken aan de aparte 'cake pops', die op lollystokjes worden gestoken en met
witte chocola en vele kleuren
'sprinkels' er heel leuk uitzien.
Compleet ingepakt met een
lintje en een strikje kost dit
€ 1,25 per stuk.
In haar vorige week geopende
winkel aan de Helmersstraat
11, met de uitnodigende tafel met het vrolijke Blond
Amsterdam servies, kunt u ook
terecht voor allerlei soorten
materialen om zelf taarten
thuis te bakken. Van bakblikken tot vullingen en van eetbare bloemen tot vele soorten
fraaie cups van het uitstekende merk 'House of Marie',
u kunt voor alles nu naar de
Sprookjestaartenwinkel!
Samantha geeft naast kinderpartijtjes eveneens workshops voor het maken van
basistaarten, 3D taarten (bijvoorbeeld een Pietentaart of,
heel leuk voor een fashionista,
een Louis Vuitton tasjestaart)
en speciale feestdagentaarten. In de toekomst volgen ook
nog high teaworkshops. Kijk
even op haar website www.
sprookjestaarten.nl voor de
juiste data en de openingstijden. Telefoon: 06-42511363.

Shopping/Dinner Night

Veel voordeel en gezelligheid, mis het niet vanavond!
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Krant niet ontvangen?

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

waterstanden
het hele jaar geopend
www.deviergeboden.nl

Kom genieten
van onze
nieuwe kaart!

NIEUW!! in de Vier Geboden ons

KRIS KRAS MENU

Een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht
kiezen uit de gehele kaart en van van onze
krijtborden met wildspecialiteiten voor € 29,50.

Voor reserveringen bel

023 - 571 57 07

Restaurant mmx feliciteert
chefkok Carmine Coviello
met het behalen van de

Vrijdag 11 november in Tapasbar PIRIPI

NOCHE DE ZARZUELA

Uit onze grote pan onbeperkt
zarzuela eten voor € 14,50 pp.

Aanvang 19:00 uur en reserveren gewenst.
Natuurlijk kunt u ook onbeperkt genieten
van onze tapas voor € 19,50 pp.

Kerkstraat 27 - voor reserveringen 023-5712537 /www.piripi.nl

2e plaats

tijdens de Italiaanse kookwedstrijd
“Fedele nella cucina italiana”
Op 1 november 2011
Restaurant MMX - Haltestraat 13 Zandvoort
Tel: (023) 57 175 23 - www.mmx-zandvoort.nl

GEZOCHT: EEN ERVAREN
PART-TIME BOEKHOUDER(M/V)
Jij maakt onderdeel uit van een klein team, met wie je nauw samenwerkt.
Je werktijden zijn ongeveer 20 uur per week en worden in overleg met ons ingevuld.

JE TAKEN
•
•
•
•

Het verzorgen van de boekhouding voor diverse bedrijven
Het verzorgen van diverse aangiften
Het opstellen van jaarrekeningen
Het verzorgen van de salarisadministratie

FUNCTIE EISEN
Een afgeronde HBO-opleiding, administratieve richting, of PD en MBA.
Ervaring in een soortgelijke boekhoudkundige functie is een vereiste.
Weet zich goed uit te drukken in woord en geschrift.
Heeft uitstekende kennis van alle programma’s binnen Microsoft Office.
Ervaring met boekhoudprogramma’s, ervaring met Adfas is gewenst.
Belangrijke eigenschappen: klantvriendelijk, collegiaal, hoog energieniveau,
flexibel, nauwkeurig en communicatief vaardig.

ONS BEDRIJF
Wij zijn een klein maar dynamisch administratiekantoor dat klantvriendelijkheid
hoog in het vaandel heeft staan.
Heb jij de kwaliteiten om deze positie succesvol in te vullen? Reageer dan zo
spoedig mogelijk per mail op deze uitdaging. Graag ontvangen wij je CV en
motivatiebrief, ter attentie van Harry of Ivo Lemmens, info@janssenenkooy.nl
Ons adres: Max Planckstraat 1, 2041 CX Zandvoort
8

Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl
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Lezing over Rooms Katholieke kerk
Tijdens de genootschapsavond van afgelopen vrijdag heeft

een goed gevulde zaal met leden van het Genootschap Oud

Zandvoort (GOZ), genoten van een lezing over de geschiedenis van de RK-kerk in Zandvoort. Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief verzorgde de lezing

en lardeerde die met documenten en foto’s uit het archief.

Het huidige gebouw De Krocht was vroeger de Rooms Katholieke kerk

De meeste toehoorders
wisten niet dat wat nu
Protestantse kerk heet, voor
de reformatie de Rooms
Katholieke kerk was. Na de
reformatie kwamen de leden van de Hervormde kerk

hier bijeen voor hun erediensten. Pastor Dick Duijves, die
ook aanwezig was, vroeg na
de pauze het woord en vertelde dat hij bij het opschonen van zijn administratie
een pak oude nota’s van

leveranties aan winkeliers
en pensions had gevonden.
Zo kon men ontdekken dat
5 broden 95 cent kostten en
een half pond paling slechts
30 cent. Met veel plezier en
onder applaus overhandigde
hij de nota’s aan het GOZ.
Na de loterij, met zoals gewoonlijk fraaie prijzen, werd
er een aantal films vertoond
van de familie Pietersen die
door Hans Gansner aan
het genootschap ter beschikking waren gesteld.
In de films kwamen onder
andere de Vijverhut in de
zomer en de winter, het
‘namaakstrand’ gedurende
de oorlog, en aandoenlijke
strandtaferelen voor. Ook
een demonstratie van de
reddingsboot kwam mooi
in beeld. Het bestuur van
GOZ was hier zeer blij mee
en Gansner krijgt de films,
nadat ze gedigitaliseerd zijn
weer terug.

Zinvolle Ondernemersvergadering
Circa twintig ondernemers waren afgelopen donderdagavond in hotel Hoogland aanwezig voor de algemene ledenvergadering van de Ondernemersvereniging Zandvoort

(OVZ). Wethouder Andor Sandbergen was uitgenodigd om

een toelichting te geven op het parkeerbeleid van de ge-

meente in de komende jaren, dat in fases wordt ingevoerd.
Zo was, als eerste stap, op
1 januari 2010 de parkeertijd aangepast, waardoor
het mogelijk werd om per
5 minuten te betalen. Een
jaar later, op 1 januari 2011, is
de exploitatie van het parkeerterrein De Zuid door de
gemeente overgenomen.
Er kan gesteld worden dat
het, na de eerste aanloopproblemen, nu goed loopt.
Hoewel de strandpachters
daar anders over denken.
Aan de reeds eerder onder
het parkeerregime geregelde wijken zijn per 1 juli 2011
de Koninginnebuurt en de
Oostbuurt toegevoegd en
over een half jaar volgen Park
Duijnwijk en Oud Noord.
Voor specifieke groepen ko-

men speciale regelingen. Zo
wordt met ingang van 1 januari 2013 geregeld dat op
de Hogeweg en de Zeestraat
uitsluitend toeristen mogen
parkeren, terwijl de werknemers van Zandvoortse bedrijven voortaan naar plekken op de Frans Zwaanstraat,
het De Favaugeplein en
de boulevard worden
verwezen. Op een vraag
waarom bijvoorbeeld in de
Haarlemmerstraat, waar
overdag veel plekken leeg
staan, geen betaald parkeren wordt ingevoerd, antwoordt Sandbergen dat
de gemeenteraad dit in
2009 al heeft 'afgeschoten'. Gewezen wordt op de
parkeermogelijkheid in de
nieuwe parkeergarage in het

LDC, waar men voor € 1,90
per uur kan parkeren en die
(nu nog) grotendeels leeg
staat. Het creëren van extra
plekken op bijvoorbeeld het
terrein van het voormalige
Gemeenschapshuis is derhalve niet nodig.
In de komende decembermaand zijn er vele activiteiten te verwachten: Ten
eerste komt er na ruim
10 jaar weer feestverlichting in het dorp te hangen,
vanaf november tot en met
Pasen 2012; volgend jaar al
vanaf medio september.
De ijsbaan komt vanaf 17
december terug, wanneer
ook de sprookjeswandeling
plaatsvindt. Voorts komen
er twee koopavonden, op 2
en 23 december, met levende muziek. Natuurlijk is er
de decemberactie met een
superhoofdprijs ter waarde
van € 1.000 en een etalagewedstrijd. Kortom: december wordt een maand om
naar uit te kijken.

Maatregelen tegen horecabedrijven
Twee Zandvoortse horecabedrijven hebben bestuurlijke

sancties opgelegd gekregen na een (groot) aantal klach-

ten. Restaurant/bar 2B zal rond 18 november gesloten

worden, discotheek Fame mag de exploitatie onder strikte
voorwaarden voortzetten.

Dat het wat buurtbewoners en bestuurders betreft genoeg is voor wat
overlast betreft vanuit
horecabedrijven moge nu
duidelijk zijn. Nadat op 21
mei 2010 aan 2B een horeca-exploitatievergunning
en een drank- en horecavergunning is verleend, zijn
in de loop van de tijd een
scala aan overtredingen
geconstateerd van zowel
de Algemene Plaatselijke
Verordening, als van de
Drank- en Horecawet. In
eerdere instantie is een
bestuurlijke waarschuwing gegeven en een vervroegde sluiting opgelegd.
De situatie heeft nu echter

dusdanig ernstige vormen
aangenomen dat bij besluit
van 1 november jl. de beide
vergunningen zijn ingetrokken. Het besluit treedt
omstreeks 18 november in
werking.
De eigenaar van dancing
Fame, evenals 2B gevestigd in de Haltestraat,
mag de exploitatie onder
verzwaarde vergunning
voortzetten. Ook over Fame
waren ernstige klachten
van bijvoorbeeld geluidsoverlast binnen gekomen.
Vanwege deze vele meldingen en klachten van omwonenden, overtredingen van
de voorschriften uit de wet

en uit de vergunningen,
heeft burgemeester Niek
Meijer besloten de Horecaexploitatievergunning van
horecagelegenheid Fame
voor een periode van 2 jaar
voorwaardelijk in te trekken. Bovendien zal vanaf 31
maart 2012 aan de exploitant geen verruiming van
de openingstijd tot 05.00
uur meer worden verleend.
Deze vergunning is in de
ogen van de burgemeester onjuist verleend. Vanaf
1 april wordt de sluitingstijd 03.00 uur. Gedurende
2 jaar zal de controle zich
vooral richten op overlast
vanuit dit horecabedrijf. In
dit kader dient de voor dit
horecabedrijf verplichte
muziekgeluidbegrenzer te
zijn verzegeld. Dit is de exploitant in een brief medegedeeld en deze is, volgens
de exploitant, intussen geplaatst en uitgevoerd.

Mastreechter Staar komt
opnieuw naar Zandvoort
Het wereldberoemde mannenkoor uit Maastricht, het koor

van de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar, zal
op zondag 20 november aanstaande voor de tweede keer
in Zandvoort optreden. Het door Classic Concerts georganiseerde concert zal in de Agathakerk plaatsvinden.

Mastreechter Staar was in 2009 ook al in de Agathakerk

Degene die bij het eerste optreden in 2009 is geweest
zal niet twijfelen om dit
koor opnieuw in ‘levende’
lijve te aanhoren. Het concert toentertijd was van
een zeer hoog niveau, een
wereldkoor waardig.
Het koor is opgericht in

1883 en heeft al in 1899
een koninklijk predicaat
mogen ontvangen. Eerder
dan andere koren heeft ze
haar gelederen open gesteld voor ‘gewone’ mannen en zo groeide het aantal koorleden al snel uit
tot rond de honderdvijftig.
Koningin Wilhelmina werd

beschermvrouwe en later
traden dochter Juliana en
kleindochter Beatrix in haar
voetsporen.
Het koor, dat onder leiding
staat van dirigent Paul
Voncken, krijgt tijdens dit
concert medewerking van
de sopraan Lilit Sati en de
bas Bèr Schellings. Michiel
Ballhaus zal het geheel op
de vleugel begeleiden. Op
het programma staan werken van onder andere W.A.
Mozart, F. Léhar, G. Verdi, G.
Bizet en A. Lloyd Webber.
Ook arrangementen van de
hand van de dirigent zullen
worden vertolkt. Het concert in de Agathakerk begint om 14.30 uur. Kaarten
à € 20 zijn te verkrijgen
bij Kaashuis Tromp aan de
Grote Krocht en op de middag van het concert aan
de kassa bij de entree van
de kerk. Zorgt u wel dat u
op tijd bent, want het zou
zonde zijn als u dit unieke
concert zou moeten missen.
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ZANDKORRELS

Bloemen kleuren je dag
Let ook op onze leuke
wekelijkse aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

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.
.........................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

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

Garages te huur:
Karel Doormanstraat
onder het gebouw
€ 145,- per maand.
Aan de Van Galenstraat
€ 120,- per maand.
Info: 06-53256274
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

Tuincentrum
Plantenbakken en hanging
baskets gevuld met violen
Nu ook de vorst- en sneeuw
bestendige endurio violen
(Bekend van tv en tijdschriften)

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tevens door u in te vullen:

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

Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................
Valk Glasstudio voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Te huur:
Van Galenstraat garage
geschikt voor 2 auto's
€ 145,- per maand
Tel.: 06-53256274
.........................................................
Nagelstyliste
worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails
in Haarlem.
Schrijf je in via
www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Woningruil
Aangeb.: 2K-woning
De Schelp, 4e etage,
prachtig uitzicht, groot
balkon, hele dag zon.
Gevr.: 3 of 4K- woning
centrum of Oud-Noord,
liefst met tuin.
Tel. 06-20397220
.........................................................
Flair Beauty&Hair
Do 8 dec 19.30 uur komt
Ingrid Kuiper in de salon,
zij is gespecialiseerd in
injectables o.a.
Botox&Fillers.
Incl. gezellig
Hapje&Drankje.
Voor meer info:
023-7434146.
.........................................................
MAX
11-11-11
wordt Max 11
Van harte gefeliciteerd!
papa,mama en Koen

L. Paap Medische
hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
veiligheid kinderen,
ladestopper, deurklem,
stopcontactbescherming,
veiligheidstuigje,
raphekje,
bed/stoel verhogers
.........................................................
De Feestdagen zijn
weer in aantocht.
Weight Watchers helpt
u er dan (en daarna)
stralend uit te zien.
Doe de cursus,
elke maandag
19.00-20.00 uur in LDC.
Gratis inschrijving
t/m 27-11-2011.
Info: 06-46117172.
.........................................................
Introductie Aanbieding!
WellnessMassage
bij Praktijk Ixchel.
1 uur ontspanningsmassage
van € 45,- voor € 37,50
Reserveer op:
www.ixchel.jouwweb.nl
of bel:
08-400 30 228
.........................................................
Donderdag 24 november:
Informatiebijeenkomst
over gezonde voeding,
fybromyalgie en Aloë
Vera. Door Annette ter
Heijden. In Zandvoort,
10.15-12.15 uur en
14.00-16.00 uur.
Reserveren of info:
5716511 of 06-29192442.
Zie ook:
www.gezondheidaanzee.nl
.........................................................
Thee weetje
Wist u dat wanneer
u bijvoorbeeld honing
in de thee wilt gebruiken,
u het beste kunt wachten totdat de thee op
drink temperatuur is?
Bij te heet water
verdampt de smaak
en de kwaliteit.
Tea-Licious
.........................................................
Zelfstandig
ondernemer worden?
Comfort Zonwering
zoekt energiek persoon
(m/v) die op soft franchise basis de Zandvoortse
vestiging verder wil
runnen. Kleine investering
€ 5.000,- gewenst.
Inl.: 023-5380989
of info@comfortzonweringhaarlem.nl
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Bruisende opening ‘De Universele Mens’
Het Zandvoorts Museum presenteert vanaf 5 november
een nieuwe tentoonstelling: ‘De Universele Mens’. Beeldend kunstenaar Hilly Jansen toont haar kleurrijke exoti-

sche droomwereld in haar kunstwerken, vazen en maskers.

tie te moeten beëindigen.
Na het buitengebeuren gaf
theaterschool ‘Het Nest’ in
het museum een kleine voordracht. Deze theatercursussen
worden zowel voor kinderen
als voor volwassenen door
Zakaria en Ester Spee in het
LDC-gebouw gegeven.

Fantasierijke
tentoonstelling

Felgekleurde werken van Hilly Jansen | Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

De belangstelling bij de vernissage ‘De Universele mens’
was zo groot dat de opening
door wethouder Gert Toonen
buiten werd gehouden.
Daardoor waren de toespraken en de voordracht van het
gedicht door langs schurende
brommers en auto’s soms onverstaanbaar. Als eerste van

het officiële gebeuren schonk
Marco Termes het originele
manuscript van zijn laatste
boek aan burgemeester Niek
Meijer. Daarna werd Dichter
bij Zee Ada Mol in het zonnetje gezet, zij nam na 3 jaar
afscheid als stadsdichter met
een toepasselijk gedicht ‘Een
nieuwe tijd’. Door gebrek aan
sponsors heeft de gemeente
gemeend deze culturele func-

Na het kunstzinnige aanbod
werd het echt tijd om de tentoonstelling te gaan bezichtigen want uiteindelijk was dat
het doel waarvoor de genodigden gekomen waren. Een
Venetiaans gemaskerde dame
(Marjo v.d. Linden) die ook bij
de voordeur de genodigden
verwelkomde, bood iedereen
een gelukskoekje aan. In twee
ruimtes staan de realistische
schilderijen van Jansen tentoongesteld, met de portretten van clowns, indianen en
kinderen. Haar laatste twee
kunstwerken vallen qua kleurstelling en afmeting direct op.

Het formaat is groot en de
kleuren zijn in aarde tinten
geschilderd. Het meest opvallende aan haar portretten zijn
de ogen die, waar je ook staat,
je volgen. Met haar gedurfde
kleurencombinatie in veelal
felle tinten tovert Jansen vazen en maskers om tot ware
kunstwerken.
Hilly Jansen is een begenadigd kunstenares en met
haar tentoonstelling verdient
ze de extra aandacht die haar
toekomt. Met deze tentoonstelling toont ze haar veelzijdigheid en het is beslist de
moeite van een bezoek aan het
Zandvoorts Museum waard.
Ook de Venetiaanse maskers
van Olga Dol zijn tijdens de
tentoonstelling te bezichtigen. De tentoonstelling ‘De
Universele Mens’ is tot en met
8 januari in het Zandvoorts
Museum, Swaluëstraat 1, in
Zandvoort en is geopend op
woensdag tot en met zondag
van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Verrassend optreden van Sabine Kühlich
Voor de harde kern van jazzliefhebbers die elke maand de

concerten van Stichting Jazz in Zandvoort bezoekt, was
het aangekondigde concert met Sabine Kühlich er één met

vele surprises. Samen met het onvolprezen Trio Johan Clement was het genieten van muziek op topniveau.

Sabine Kühlich op saxofoon

door Nel Kerkman

Het vaste Trio Johan Clement
dat maandelijks de solisten
in theater De Krocht begeleidt bestaat naast pianist Johan Clement, Frits
Landesbergen (slagwerk)
en Eric Timmermans (con-

trabas). De van oorsprong
(Oost) Duitse zangeres
Sabine Kühlich gaf in het
begin van het concert aan
dat zij zeer vereerd was om
samen met dit trio een optreden te verzorgen. Een extra ovatie viel de drie musici
verdiend ten deel.

Van alle markten thuis

Zoals Hans Reijmers, voorzitter van Stichting Jazz in
Zandvoort, terecht aangaf:
“Wat hier in De Krocht komt
is goed. Daarom moet je altijd over de namen heen kijken.” En inderdaad was dat
nu zeker het geval. Hoewel
de vorige gasten met grote
namen meer publiek trokken, verzorgde Kühlich de
jazzliefhebbers een grandioze middag. Wat een entertainment en wat een expressie heeft deze zangeres! Ze
verstaat de kunst om met
haar flexibele stem diverse
muziekinstrumenten na te
bootsen, tussendoor pianist Clement te assisteren
en met haar saxofoon menigeen te verrassen door
haar uitstekende spel. Met
haar energieke presentatie
en haar verleidelijke stem
pakte ze het publiek in: iedereen floot, zong en klapte mee. Ook met het door
haarzelf gecomponeerde

lied ‘Fukumatsu’ toonde ze
haar vaardigheden. Door
de geweldige drumsolo van
Landesbergen in ‘Só danço
samba’ van A.C. Jobim, samen met de opzwepende
zang van Kühlich, werd het
bijna carnaval in De Krocht.
Maar ook de bassolo’s van
Timmermans en het pianospel van Clement met tussendoor altijd de muzikale
uitstapjes, zijn de krenten in
de jazzpap! Mogelijk kan de
stichting Jazz in Zandvoort
deze fantastische zangeres nogmaals engageren
want iedereen was het er
over eens: “Het smaakt naar
meer”.
Noteer in ieder geval de
nieuwe datum 18 december
voor het volgende jazzconcert met saxofonist Willem
Hellbreker in theater De
Krocht. Voor meer informatie let op de vooraankondiging in deze krant of kijk op
www.jazzinzandvoort.nl.
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Feest in de Haltestraat,
u komt toch ook vanavond?

Kunstweek nog in volle gang
Er is genoeg te doen deze week in Zandvoort. Behalve de

‘Neem je niets voor maar doe van alles’- week, doet Zandvoort ook mee aan Nationale Kunstweek die deze week
gehouden wordt. Wij bezochten de zeer geslaagde schil-

derworkshop van Marianne Rebel en een expositie van
amateurkunstenaars in het Juttersmu-ZEE-um.

Workshop door Marianne Rebel | Foto: Rob Bossink

Een tiental dames (heren,
deze workshop is ook voor
jullie hoor…) heeft zondag
in het Zandvoorts Museum,
onder leiding van Marianne
Rebel en met assistentie
van Aaltje Vink, met veel enthousiasme hun creatieve
krachten aangeboord. Aan
de hand van voorbeelden kon
men een keuze maken voor
het onderwerp, waarna met
acrylverf in slechts anderhalf
uur tijd verbazend mooie
werkstukken ontstonden.
Het was echt knap om te zien
hoe kleurige bloemen, dames
met hoed, kippen, een kat en
een 'guardian angel' op het
doek verschenen waarna, zonodig met hulp, de finishing
touch aangebracht werd. De
deelneemsters konden dan
ook met trots hun schilderij
signeren en met een hapje
en een drankje deze gezellige
middag afsluiten.

Mini-expositie

Komende zaterdag en zondag kunt u nog tussen 12.00
en 16.00 uur in de gang
van het Juttersmu-ZEEum een blik werpen op de
mini-expositie van werken,
gemaakt door een aantal
vrijwilligers van het museum. Zo zijn er foto's van
Victor Bol te bewonderen,
evenals werk van Anna Lies
Moen en Yvonne Sebregts.
Zij maakte de muurschilderingen in het museum en
kan als geen ander de zee
schilderen. De schilderijen
van Anoek van Deursen zijn
heel indringend te noemen,
terwijl het gebruik van verschillende materialen door
Nel Kerkman, zoals onder
meer zijde en kaasdoek, een
duidelijk ander beeld op het
netvlies achterlaat. Beslist de
moeite waard om dit te gaan
bekijken.

Expositie in de hal bij het Juttersmu-ZEE-um
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

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

Hele maand november voor Pashouders:

De beste jong belegen
kaas van heel
Nederland
Smaaq zacht gerijpt
500 gram van € 5,98
voor € 4,98

Huisgemaakte Erwtensoep
2 liter € 8,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

+ gratis pakje
roomboter
t.w.v. € 1,69

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Wist u al dat wij de
nieuwe SIA collectie
binnen hebben?

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

Medina Woninginrichters
Aanbieding: Quickstep laminaat: 10% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2012

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Tel. 023 571 44 10

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol
€ 42,50
023-8885588
Aanbieding voor
de maand november:

Gratis 1 maand
contactlenzen
uitproberen

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2012 aan!
Voor € 5,- profiteert u tot eind 2012 van
vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2012
(geldig tot en met 31-12-2012)

2012

uit!
n Zandkorrel plaatsen.
ee
is
Reken zelf uw voordeel
at
gr
ig
al
nm
ee
u
ortPas kunt
Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
r
aa
m
el
rr
ko
nd
Za
de
volgen
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Shopping/Dinner Night
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10 november • Haltestraat • 17.00 – 22.00 uur
Motorkledingoutlet Zandvoort

Zoekt jou!

Actie vanaf

donderdag 10 november
t/m zondag 13 november



Wie ben jij?



De zelfbewuste motorrijder die graag kwaliteit
koopt maar daar niet teveel voor wil betalen!

Fijn volkoren € 1,75
Speculaas koek € 1,25
Kopje koffie met een speculaas koek € 2,75

Extra actie vrijdag 11- en zaterdag 12 november:

6 croissants halen 4 betalen

Wat doe je?

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Motorrijden in betaalbare kleding van topmerken!

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Waarom ?

Omdat je bewust bent van het feit dat
je niet teveel hoeft te betalen!

Waar koop je dat?

Motorkledingoutlet Zandvoort, Louis Davidsstraat 13-A

Wat kun je er kopen?

Lederen motorkleding, textiele motorkleding,
regenkleding, motorlaarzen, scooter en
motorhelmen, handschoenen, onderdelen,
accessoires en nog veel meer!

www.motorkledingoutletzandvoort.nl

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

OPEN HUIS ZATERDAG 12 NOVEMBER A.S. VAN 11:00 TOT 13:00!
V.O.N. PRIJS!

Vinkenstraat 40

rijs!

.p
V.O.N

Zandvoort

Bent u op zoek naar een goed onderhouden
woning in Zandvoort zuid met een heerlijke tuin
op het westen stop dan met zoeken en kom
tijdens het OPEN HUIS op zaterdag 12 november
a.s. van 11.00 tot 13.00 uur langs of maak een
afspraak om deze woning te bezichtigen.

Raadhuisplein 11

p
cher
s
Zeer rijsd!
gep

Zandvoort

Wonen op het gezelligste punt van Zandvoort doet
u aan het Raadhuisplein! Dit ruime appartement
(ca.120 m2) ligt op de 2e woonlaag en beschikt over
2 slaapkamers, een badkamer, een woonkeuken,
een ruime woon- en eetkamer en een prettig
balkon met berging. Het biedt u een fraai uitzicht
op het levendige Raadhuisplein en tevens heeft u
heeft door de centrale ligging alle voorzieningen
binnen uw bereik.

De woning is gelegen aan een plantsoen en
slechts op 150 m van het duinengebied. Het heeft
een sfeervolle woonkamer met open haard,
een open keuken met inbouwapparatuur,
3 slaapkamers, een badkamer met ligbad, douche
en wastafel, separaat toilet. De 2e verdieping
heeft veel bergruimte.
•
•
•
•
•

Fraaie woning gelegen op een aantrekkelijk locatie;
Zonnige achtertuin met ruime berging en achterom;
Vrije parkeermogelijkheden direct voor de deur;
Woonoppervlakte: ca. 126 m2, perceel: 209 m2;
Zie onze website voor informatie, plattegronden en foto’s.

Vraagprijs: € 369.000,= V.O.N.
WORDT ONZE HUISVRIEND op www.facebook.com/greeven-makelaardij
14

Bent u op zoek naar een ROYAAL APPARTEMENT
(ca.120 m2) op een AANTREKKELIJKE LOCATIE in het
centrum tegen een SCHERPE PRIJS? Kom dan naar
het OPEN HUIS op zaterdag 12 november a.s. van
11:00 tot 13:00 uur of maak een afspraak om deze
woning te bezichtigingen.

Vraagprijs: € 250.000,= k.k.

•
•
•
•
•

Levendig punt met zicht op het Raadhuis (trouwerijen);
Alle voorzieningen op loopafstand;
Zonnige balkon op het zuid-west;
Woonoppervlakte: ca. 120 m2;
Zie onze website voor informatie, plattegronden en foto’s.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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Zandvoortse gaat kinderen Engels leren in Cambodja
Weer trekt een dorpsgenoot de weide wereld in om in een
arm land vrijwilligerswerk te gaan doen. Marion Bos vertrekt binnenkort naar Siem Raep in Cambodja om er vijf
weken lang Engelse les te geven aan een groep kinderen
tussen de zes en twaalf jaar.

Marion Bos

door Kees Rutgers

De Zandvoortse, die in de
jaren negentig kindercentrum Ducky Duck oprichtte,
heeft op haar vijftigste het
roer helemaal omgegooid.

“Ik besloot vanaf dat moment
mijn passies te
volgen: kunst
en reizen. Wat
het eerste betreft: ik ben in
Amsterdam de
Kunstacademie
gaan volgen,
waar ik nu derdejaars student
ben. Het is geweldig om met
beeldende kunst
bezig te zijn. Ik
schilder, ontwerp en werk in
3D”, vertelt Bos
enthousiast. Ze
laat wat schilderijen zien die ze
de afgelopen tijd heeft gemaakt. Wat opvalt is de oosterse sfeer. “Dat klopt, nu ik
weet dat ik naar Cambodja
ga, probeer ik dat in mijn
kunst te betrekken”, weet ze.
Dat zij daar vrijwilligerswerk

gaat doen, via de stichting
Pure for Kids, komt omdat
dat land grote indruk op
haar heeft gemaakt tijdens
een rondreis door Thailand,
Laos, Vietnam en Cambodja.
Bos: “Ik was vooral diep geraakt door het tempelcomplex Angkor Wat in Siem
Raep. Het staat bekend als
een van de zeven wereldwonderen. Nou, dat geloof
ik graag. Wat een pracht!”

Armoe

“Ik heb toen tegen mezelf
gezegd: hier kom ik terug,
maar dan niet als toerist
maar om hulp te bieden.
Want de armoe is er schrijnend. Een groot deel van de
bevolking moet rondkomen
van 1 dollar per dag. Er valt
alleen wat geld te verdienen in het toerisme, maar
dan moet je wel Engels
kunnen spreken. Wie die
taal niet beheerst, komt in
de prostitutie terecht. Nou,
als ik er in slaag om met
mijn Engelse les kinderen
een betere toekomst te bieden, ook al is het een druppel op een gloeiende plaat,
dan is voor mijn gevoel
mijn missie voor honderd

van Consument en Veiligheid en het Nederlands Insti-

tuut voor Sport en Bewegen (NISB). Met deze campagne

wordt geprobeerd zoveel mogelijk 65-plussers in beweging te krijgen. Pluspunt en ANBO Zandvoort organiseerden vrijdag 28 oktober een dansavond in Strandpaviljoen
De Haven van Zandvoort. Ruim 80 ouderen waren op de
uitnodiging ingegaan.

Dansen in De Haven

Meer beweging vermindert
het aantal valongelukken.
Het houdt mensen langer gezond en zelfstandig.
Er was dan ook aandacht
voor valpreventie en beweegactiviteiten, waarvan
cursussen te volgen zijn bij
Pluspunt.
Na enkele welkomstwoorden gaf de groep ‘Meer
Bewegen voor Ouderen’ een
demonstratie bewegen op
muziek. Door het loszwaaien, rekken en strekken gaat
het losmaken van de spieren prima op deze manier.
De cursus ‘In Balans’ verkleint het risico van vallen
bij ouderen. Hiervoor werd
ook een demonstratie gegeven. Het balanceren gaat
stapsgewijs.

Droog, zonnig
en minder zacht

procent geslaagd.”

Khmer

Marion bereidt zich in ieder geval goed voor op haar
missie in Cambodja. Zo is ze
bezig om Khmer te leren, de
taal die in Cambodja wordt
gesproken. “Het lijkt niet
meer dan normaal dat je
met die kinderen kunt communiceren. Ik moet zeggen,
het valt niet mee om de vele
klanken goed uit te spreken,
maar ik kan inmiddels tellen
in het Khmer, weet de kleuren, zou boodschappen kunnen doen en de weg vragen.
Ik wil zeker proberen de kinderen ook iets creatiefs bij
te brengen. Als ik dan hun
taal spreek moet dat lukken. Ik neem in ieder geval
mijn schildersspullen mee
in mijn backpack”, aldus Bos.
Wat ze ook graag mee naar
Cambodja zou nemen is een
ouderwetse wereldkaart.
“Met van die stokken zoals
ze vroeger op school hadden. Die kinderen hebben
geen benul hoe de wereld er
uit ziet. Het lijkt me dus leuk
om ze te laten zien waar ze
wonen en waar ik vandaan
kom”, sluit ze af.

'Mag ik deze dans van u?'
'Mag ik deze dans van u?' is een landelijke campagne

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Na deze bewegingsdemonstraties was het de beurt
aan de dansschool van Rob
Dolderman, die met een
danspaar een mini show
weggaf. Vervolgens kwamen de gasten, die natuurlijk speciaal voor het dansen
waren gekomen, aan bod.
Onder begeleiding van het
Mainstream Jazzcombo,
konden de voetjes van de
vloer. Hopelijk is dit een aanzet om de stoute schoenen
aan te trekken en zich in te
schrijven voor een danscursus voor senioren bij dansschool Rob Dolderman.
Wilt u meer weten over de
cursussen van Pluspunt dan
kunt u bellen met Astrid
Zoetmulder van Pluspunt,
tel. 5740330.

Het is lang geleden dat we zo’n langdurige droge peri-

ode meemaakten in het najaar. Oceaandepressies inclusief waterdragers slagen er maar niet in om West-Euro-

pa aan te doen. Een hogedrukgebied -dat nog in sterkte
toeneemt- speelt ook de rest van de week eerste viool.
Het is lang geleden dat we
zo’n langdurige droge periode meemaakten in het najaar.
Oceaandepressies inclusief
waterdragers slagen er maar
niet in om West-Europa aan
te doen. Een hogedrukgebied
-dat nog in sterkte toeneemtspeelt ook de rest van de
week eerste viool.
Deze anticycloon ligt met de
spil boven de Baltische Staten
en in de kern stijgt de druk tot
omstreeks 1042 millibar. Met
de wijzers van de klok mee
waait er om dit hoog heen
een zuidoostelijke wind die
geleidelijk minder zachte
lucht richting Nederland
transporteert, vooral vanaf
het weekend.
Afgelopen zaterdag werd nog
tot bijna 18 graden waargenomen in Zandvoort. Komende
zaterdag zal het ongeveer 6-7
graden ‘frisser’ zijn, dus dat
scheelt zeker een jas. Dezer
dagen komt er meer zon in
een aanvoer van wat drogere
lucht vanaf het continent.
De temperatuur verandert in
eerste instantie nog weinig,
maar richting en in het weekend komt de temperatuur
overdag uit op om en nabij de
11-12 graden. Dat is overigens
een normale temperatuur
voor de tijd van het jaar.

tische wijziging zien van het
weerbeeld. Een overgang naar
uiterst wisselvallig weer lijkt
nog echt niet aan de orde voor
16-17 november. Oost-Europa
duikt mogelijk even de winterkou in volgende week en
Nederland blijft net aan de
flank liggen van het over
Duitsland zuidoostwaarts
uitstromende koudereservoir.
Een terugkeer naar het boterzachte weer van kort geleden
is absoluut niet meer te verwachten. Mogelijk wordt het
bij ons ook nog wat kouder
straks. Begin nieuwe week kan
het tot wat lichte vorst komen
in de nacht. Overdag haalt het
kwik de 8, 9 of 10 graden dan
niet of nauwelijks.
De ‘horrorwinter’ die door velen
met tamtam is verkondigd de
afgelopen weken komt er absoluut niet. Dus geen -20 graden in Zandvoort en ook geen
meter sneeuw nog eens erbij.
Zelfs in december verwacht ik
dit niet. Hoogstwaarschijnlijk
ook geen witte Kerst dit jaar,
maar na twee keer min of
meer zo’n witte Kerst op rij zou
het wel volstrekt uniek zijn als
het een derde keer ook zou lukken, niet?
Kort winterprikje volgende
week? Meer info via de weerprimeurlijn, 0900-1234554.

De vooruitzichten tot half
november laten geen dras- weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

13

13

12-13

12

Min

7

6

5

3-4

Zon

75%

70%

70%

75%

Neerslag

15%

15%

10%

10%

ozo. 3-4

ozo. 3-4

ozo. 3-4

ozo. 3-4

Weer
Temperatuur

Wind
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WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om de auto
winterklaar te maken. Winterbanden zorgen
bij een temperatuur onder de 7 graden voor
een betere prestatie.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

HEMA Zandvoort verruimt
haar openingstijden!!!!!!!!!!!

AK

RA
K ZONDER AFSP
WIJ WERKEN OO

Ieder weekend open tot 18.00 uur
Op zondag en maandag vanaf 11.00 uur.
Graag tot ziens!
HEMA Zandvoort, Raadhuisplein 1

&Daytime
Daytime
Dreams&

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Nieuwste schoenencollectie
van Friis & Company is binnen.
20% korting op de hele collectie
Actie loopt tot 17 November 2011

 023-5719013

Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bekendmaking

Op 21 december 2011 om 17:00 uur vindt in het kantoor van de BSGR,
Lammenschansweg 144, 2321 JX te Leiden, een openbare vergadering
plaats van het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
De vergadering vindt plaats in de vergaderruimte op de eerste etage van
het kantoor van de BSGR.
Agenda
• Begrotingswijziging 2011
• Aanvullende dienstverlening (pluspaketten) bestaande deelnemers 2012

www.bsgr.nl

Iets te (ver)kopen?
16

agendastukken kunt u vanaf
25 november 2011 raadplegen
op de website: www.bsgr.nl

frontoffice@bsgr.nl

Plaats een Zandkorrel

tel. 071 - 525 62 00

Zie pagina 10
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Uitgesproken!

Interview
Ferhat Ay geeft alles en wil goed doen

Nazomer

Ferhat Ay is 30 jaar jong en opgegroeid in een horeca gezin. Toen hij nog
maar een jonge jongen van acht jaar oud was, speelde Ferhat al met het
haar van zijn moeder. Vlechten en paardestaarten maken vond hij geweldig!

Ik kan het mij zo goed voorstellen, die snelheid, die adrenaline, het doel voor ogen te hebben om dit keer een nog
snellere tijd neer te zetten. En dat met zomerse temperaturen tijdens de herfst. Ja, het was het gesprek van iedere
dag, het cadeautje van het mooie weer. Waarop iedereen
er natuurlijk op uittrok. Lekker fietsen bijvoorbeeld. Zowel
recreatief als sportief. En laat daar nou net een knelpuntje
zitten op zo’n dag.

door Ramona Jonkhout

Tot zijn achttiende heeft hij in het restaurant van zijn ouders gewerkt en daarnaast ook nog in een vijf sterren hotel.
Op een gegeven moment kwam hij in de modellenwereld
terecht. Hij was zelf een aantal jaren model voor verschillende bekende merken en tijdschriften, toen zijn interesse
voor het kappersvak werd gewekt. “Ik was klaar met alleen
een modepoppetje te zijn”, oppert Ferhat.
Toen hij twintig jaar oud was ging Ferhat naar de
Nederlandse Kappersacademie. Deze heeft hij afgerond tot
het hoogst haalbare niveau: leermeester. Daarna heeft hij
bij verschillende bekende kapsalons gewerkt in Amsterdam
en omgeving. “Op een gegeven moment was ik klaar en
genoeg ervaren om mijn eigen salon te beginnen”, zegt
Ferhat. Via een vriendin kwam hij in Zandvoort terecht en
heeft hij een kapsalon overgenomen aan de Grote krocht
27. Dit is nu drie jaar geleden. HAAR staat voor een kwaliteit
en goede service. Toch zijn de prijzen in zijn kapsalon niet
al te hoog. Daarover zegt hij: “Waarom moet het allemaal
zo duur zijn? We moeten het met z’n allen doen.”
“Iedereen is gelijk bij mij en heeft recht om goed gekapt of
gekleurd te worden”, vervolgt Ferhat. Na 2 jaar heeft zijn

Ferhat Ay

kapsalon een grote verbouwing ondergaan. “Het is precies
geworden zoals ik het wilde en heb zelf hiervoor ook elke
dag meegeklust”, zucht hij, “er waren heel veel obstakels,
maar daar is nu niets meer van te zien.”
Vorig jaar heeft Ferhat een evenement georganiseerd waarbij hij € 2.300 heeft binnengehaald voor de voedselbank.
Ook steunt hij Stichting Haarwensen.nl. Hiervoor kunnen
mensen vanaf 25 cm gratis hun haar laten knippen, wat
wordt opgestuurd naar Stichting Haarwensen.nl om een
pruik te maken voor jongeren tot 18 jaar met kanker of andere ziektes waardoor ze geen haar meer hebben. “Ik geef
gewoon alles en wil goed doen”, glimlacht hij.
Zijn grootste wens is om nog eens een evenement te organiseren en geld binnen te halen om een school te bouwen
in een arm land. Toen Ferhat zei dat we het met z’n allen
moeten doen dacht ik: dat is nog eens een goed motto,
daar kunnen meer ondernemers een voorbeeld aan nemen!

Ook ik begaf mij buiten want dat zonnetje lachte mij zo toe.
Met kindlief reed ik die zondag op weg naar een feestje in
Haarlem. En hoewel zij het fietsen al prima onder de knie
heeft, is tijdens drukte een kleine duwactie nodig om haar
op het rechte pad te houden. Ik bleef dus naast haar rijden,
vooral toen groepen wielrenners ons inhaalden en daarbij los
van enige vaartvermindering doorjakkerden. Een bescheiden
geklingel achter mij. Ik pakte de kleine meid bij de schouder
en duwde ons samen zo ver mogelijk naar de kant. Een recreant fietser was mij nog aan het passeren en een zojuist langsgereden brommer reed voor mij. Wij gingen rechtdoor, terwijl
een zuchtende oudere man op racefiets die in mijn kielzog
hing, en exact op dat moment rechtsaf wilde slaan, zijn ritme
kwijt was en moest afremmen. Hartelijk dank, nee werkelijk
hartelijk bedankt snauwde hij mij in het voorbijgaan toe.
Graag gedaan, zei ik nog, terwijl hij mij afsneed en zijn weg
vervolgde. Moeten we tegenwoordig zelfs daarvoor al een
geïrriteerde opmerking naar ons hoofd geslingerd krijgen?
Wij belandden uiteindelijk na een mooie route op de plaats
van bestemming, met elegante automobilisten die ons zelfs
niet verplichte voorrang gaven. Het werd een heerlijke BBQ
in de tuin met prachtig weer op de datum van 2 oktober.
Volgens het nieuws 28 jaar geleden dat zulke temperaturen
in die tijd van het jaar behaald zijn. En
wat betreft de wielrenner, ach, misschien zou een goeie beurt iets kunnen zijn wat de man nodig heeft om
zijn testosterongehalte ietwat te doen
laten temperen.

Kijk nou eens!

door Jessica Steur

door Maxim Roos

Tegeltje
Volgens de natuur is het lente, volgens de kalender is het herfst
en volgens de commercie is het al de feestdagen van december!

"Mooie woorden zijn niet
altijd waar en ware woorden
zijn niet altijd mooi."
Jaggernath Lachman
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kookrubriek
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9

Voor vegetariërs kan de kipfilet vervangen worden door een stevige vissoort als tilapia- of pangasiusfilet. Neem dan een wat kortere tijd voor de garing in acht.

4

Verhit de olie in een wok of grote koekenpan. Voeg de currypasta toe en bak die 1
minuut op hoog vuur. Voeg de kip, de limoenrasp en de kokosmelk toe. Breng het
geheel aan de kook, draai het vuur laag en laat de saus, onder constant roeren, in 1520 minuten indikken. Roer de fijngehakte koriander en het limoensap erdoor. Laat de
saus nog een paar minuten rusten zodat hij wat romiger wordt en serveer. De smaak
van de currypasta komt vooral naar voren wanneer de saus iets is afgekoeld. Serveer
met noedels en een eenvoudige salade.

Oplossing Kakuro

6

Bereidingswijze:

Bent u de kattenfluisteraar die Sambo een fijn huis kan geven? Kom dan snel eens langs
om kennis met hem te maken! Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend
van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

7 10\24 3

4 dl kokosmelk,
15 gram
verse koriander,
fijngehakt.

9

750 gram kipfilet
in stukjes,
geraspte schil en sap
van 1 limoen,

7

1 eetlepel
olijfolie,
2 eetlepels groene
currypasta,

16

Benodigdheden:

9

Hoofdgerecht voor 4 personen

6

Groene curry

8

Onlangs heeft de Zandvoortse Courant voor het eerst
een kookboekrecensie geplaatst. Uit dat kookboek,
‘Neem 5 ingrediënten’, plaatsen wij nu een recept.

Sambo is een verlegen jonge kater. Hij geeft kopjes aan
alles wat hij maar tegen komt
maar een kopje aan een menspersoon geven is voor hem op
dit moment nog een te grote
uitdaging. Hij wil het wel, dat
kun je aan hem merken, maar
hij durft het gewoon niet.
Sambo is diep van binnen echt
een lieverd maar hij heeft iemand nodig die hem veel aandacht, liefde en tijd geeft; iemand die hem over de streep
trekt en van hem de knuffelkat maakt die hij in werkelijkheid is. Honden en kinderen
vindt hij niet zo leuk maar andere katten vindt hij geweldig; een huis met soortgenoten
zou voor hem dan ook ideaal zijn. Sambo gaat heel graag naar buiten dus ook dat is een
onderdeel van het ideaalbeeld voor zijn nieuwe huis.

2

Kookrecept
Kookrecept

goederen. De meesten hadden ook gezorgd voor plastic draagtassen waarin de
aankopen konden worden
meegenomen. Organisatrice
Marijke ten Haaf en haar
hulpvaardige vrijwilligsters
kunnen terugkijken op een
geslaagd evenement voor de
bewoners van het Huis en de
aanleunwoningen. Zeker is,
gezien de belangstelling, dat
er een volgende keer komt.
“Dan zullen de bezoektijden
wat ruimer zijn gesteld”, beloofde Ten Haaf.

Dier van de Week

25

De oplossing staat elders op deze pagina

allerlei gebied. De enthousiaste standhouders genoten
volop van de interesse voor
de door hen aangeboden

Niemand verwachtte zo’n
grote belangstelling voor
de vele goedkope en interessante aanbiedingen op
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Belangstelling van jong en oud
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

standhouders in de entree en gangen van het Huis in de Duinen met veel spoed hun kra-
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Om half een stonden de eerste gretige kopers/bezoekers van de geplande vlooienmarkt
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Veel voordeel en gezelligheid, mis het niet vanavond!
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Shopping/Dinner Night
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Voorpublicatie uit ‘Met pensioen’

‘Zelfs de vuilnisbak buiten zetten wordt een agendapunt’
Vorige week stond op deze pagina een interview met Jaap

Willems, schrijver van het boek “Met pensioen – Zwart gat of
Zwitserleven?”, over de positieve en negatieve gevolgen van

pensionering. In dat boek staat ook een aantal interviews van

de auteur met deskundigen, zoals met sociaal-gerontoloog
professor Kees Knipscheer over relatiestress. Een fragment…

Met pensioen gaan schijnt
een grote verandering
te zijn in een mensenleven.
Wat maakt die stap
zo dramatisch?

Pensionering is een combinatie van twee lastige zaken:
er treedt een grote verandering op die je leven overhoop
gooit en – ten tweede - je kunt
je daarop niet of nauwelijks
voorbereiden omdat je je vooraf absoluut niet kunt voorstellen wat er gaat gebeuren. Je
verliest je baan en dat impliceert niet alleen een terugval van
inkomen, maar ook een verlies van tijdstructuur, van je rol in de
samenleving, van je status, van je identiteit. Die vermindering
van inkomen kun je zien aankomen en daarmee kun je dus
vooraf rekening houden, maar die andere verliezen niet.

En wat is het grootste verlies?

Dat is ongetwijfeld het wegvallen van de structuur in je leven,
en het lastige is dat dit tevens is wat mensen zich vooraf het
slechtst kunnen voorstellen. Wat betekenen ritme en regelmaat? Moeilijk te zeggen, maar veel gepensioneerden gaan
dat hevig missen, vaak onbewust. Gepensioneerden uit alle
lagen van de bevolking doen van alles om weer regelmaat in
hun bestaan te brengen. Daarom staan de agenda’s van gepensioneerden vaak zo vol. Als je mensen vraagt waarmee ze
het dan zo druk hebben, dan blijkt het wekelijks buiten zetten
van de vuilnisbak vaak al een agendapunt.

Bij welk type mensen komt pensionering het hardst aan?

Wij hebben vastgesteld dat mensen die hun hele leven in een
duidelijke structuur hebben gewerkt, zoals leraren en ambtenaren, het meest te lijden hebben van die verandering. Dat ligt ook
voor de hand. Mensen hebben bijvoorbeeld veertig jaar voor de
klas gestaan, ze wisten vooraf glashelder wat er van hen werd
verwacht en plotseling is dat voorbij. Persoonlijkheidsstructuur
speelt daarbij zeker ook een rol. Een sprekend voorbeeld: een
leraar uit ons onderzoek die met de VUT ging stortte zich na
pensionering op zijn computerhobby. Twee jaar was hij bezig
om alle foto’s van het gezin in een systeem onder te brengen.
Een zinvolle bezigheid. Toen hij daarmee klaar was werd hem
gevraagd om een computercursus te geven aan een groepje
allochtonen. Hij was leraar geweest en had inmiddels verstand
van computers. Maar hij vertelde aan de onderzoekers dat hij
dat niet kon opbrengen. Hij kon die verantwoordelijkheid niet

meer aan. Dat zegt meer over zijn karakter dan over pensionering.

Een veel voorkomend probleem is relatiestress.
Bij wie zie je dat?

Die spanningen zijn moeilijk te herkennen - behalve als het heel
dramatisch wordt – omdat mensen het anders benoemen: ze
hebben het zo druk, zo druk. Dat is vaak ook zo. Omdat ze geen
baan meer hebben, meent de omgeving dat ze permanent beschikbaar zijn. Gepensioneerden worden gemakkelijk gevraagd
voor een klusje, om op de kleinkinderen te passen, iets te helpen
organiseren. Want ze hebben toch niets te doen. Dat veroorzaakt
vaak stress. Dat komt bovenop de eerder genoemde spanningen
vanwege de grote en onvoorziene veranderingen. Tel daarbij de
aanpassingsproblemen doordat partners plotseling hele dagen
in elkaars nabijheid zijn en je ziet de problemen opduiken.

Hoe voorkom je dat?

Wanneer je niet geleefd wilt worden door je omgeving en geen
problemen wilt oproepen doordat je voortdurend op elkaars lip
zit, dan moet je een eigen plan maken. Ik noem dat een ‘senior
keuzebiografie’. Je moet voor jezelf een houvast creëren door
iets te zoeken dat je zinvol bezighoudt. Dat kan van alles zijn,
van geschiedenis studeren tot dorpspolitiek, en van bemoeienis
met cultureel erfgoed tot regelmatig wandelen.

Wat zijn de belangrijke veroorzakers
van die relatiestress?

Voor veel Vutters is dat het tegenvallende financiële plaatje.
Het Zwitserleven is voor de meeste mensen domweg niet weggelegd. Te duur. Dat wordt je via de reclame echter wel voorgespiegeld en onbewust rekenen veel mensen daar dan op. Een
tweede belangrijke oorzaak van stress na pensionering is het
al eerder genoemde wegvallen van de structuur in je bestaan.
Het verlies daarvan geeft in veel huishoudens frictie. Partners
hebben verschillende ideeën over hun rol in het huishouden,
over het besteden van de vrije tijd, de omgang met de kinderen,
over dingen al dan niet samen doen, enzovoort. Onze generatie is op dat punt nog enigszins traditioneel: men doet veel
samen. Dat vraagt opnieuw om spanningen. En onderschat de
ernst daarvan vooral niet: ik denk dat 25 tot 30 procent van de
gepensioneerden door dit soort stress het risico loopt in een
depressie terecht te komen.
‘Met pensioen – Zwart gat of Zwitserleven?’ van Jaap Willems
verschijnt op 15 november.

Walk of Fame
aflevering 14

Rika Jansen, alias Zwarte Riek
zangeres van het levenslied

Eén van de grootste klassiekers uit het levenslie-

derenrepertoire, ook wel

aangeduid met de term
smartlappen,

staat

op

naam van Rika Jansen:
‘M’n wiegie was een stijfselkissie’ (1956). In het

kielzog van Johnny Jordaan, ook vertegenwoordigd in de
Zandvoortse Walk of Fame, brak Rika onder de artiestennaam Zwarte Riek door met deze onweerstaanbare mee-

deiner. Het werd een kneiter van een hit die de tweede
plaats in de hitparade bereikte.

Overigens was er geen woord aan gelogen, want Rika
lag als baby werkelijk waar in een stijfselkist. Ze werd als
Hendrika Elisabeth Jansen op 8 oktober 1924 geboren in de
Amsterdamse Jordaan, als dochter van een vishandelaar.
Als klein meisje viel Rika in het water van de Geldersekade
en liep daarmee de ziekte van Weil en de tyfus op. Ten
gevolge daarvan werd ze vrijwel kaal, maar toen ze weer
opknapte en haar haar terugkwam, was dat pikzwart.
Vandaar haar latere artiestennaam Zwarte Riek. Rika trad
aanvankelijk als acrobate onder de naam Greetje Boltini op
in de revu van Kees Manders (de broer van Tom Manders
alias Dorus), met wie zij een relatie kreeg. Zij had toen overigens al een dochter uit een eerder huwelijk. Maar later
stapte ze in de voetsporen van haar oudere zus Maria, die
als zangeres Maria Zamora veel succes had met nummers
als ‘Sucu sucu’ en ‘Mama el baion’.
Na ‘Mijn wiegie…’ volgden er nog een aantal Zwarte Rieksuccessen in dezelfde stijl, waaronder ‘Kersepit’ en ‘Alle
apies in de Artis lijken op me Ome Hein’. Die laatste titel
verraadt het al: vrolijkheid voerde de boventoon. Maar echt
muziekgeschiedenis schreef ze toen ze in 1964 onder haar
eigen naam het ontroerende ‘Amsterdam huilt’ opnam,
geschreven door haar vriend Kees. Het lied gaat over de
Jodenzuivering in de Tweede Wereldoorlog, waar Rika in
1942 ooggetuige van was. “Op de Nieuwmarkt moesten
ze verzamelen. Allemaal bekende gezichten, één voor één
afgevoerd. Ik heb ze nooit meer terugzien. Die dag huilde
Amsterdam…”, aldus de zangeres.
Rika had vijf jaar eerder, in 1959, haar artiestennaam
Zwarte Riek afgezworen. Ze trad in die jaren op in binnen- en buitenland met solovoorstellingen. Het bracht
haar zelfs tot New York en de Nederlandse Antillen.
Kees en Rika woonden lange tijd in Zandvoort, tot hun
relatie in 1974 op de klippen liep. Na die breuk besloot Rika
in Spanje te gaan wonen met haar dochter Riekie. Na een
aantal jaren keerde ze toch weer terug naar Zandvoort. In
1991 werd Rika zwaar getroffen door het lot: haar dochter
Riekie kwam te overlijden. Momenteel woont ze, inmiddels
87 jaar oud, nog steeds in ons dorp. In een interview zij ze
een aantal jaar geleden: “Ik geniet nog wel van het leven,
want weet u, ik ken nog zó lang dood wezen.”
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Gemeentelijke publicatie week 45 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 44 en
de verdere in week 44 door het college genomen besluiten
zijn in week 45 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 15 en woensdag 16
november 2011.

bijeenkomst bij te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Atelierruimte te huur

Door de gemeente Zandvoort wordt in de “voormalige Mariaschool” aan de Koninginneweg 1 te Zandvoort per 1 januari 2012
te huur aangeboden een atelierruimte van circa 45 m2, zijnde
een voormalig klaslokaal. De “voormalige Mariaschool” wordt
volledig verhuurd aan Zandvoortse beeldend kunstenaars. De
maandelijkse huur bedraagt voor het jaar 2012 € 248,- per
maand incl. gas, water, licht. In de jaren, 2013 en 2014 zal de
huur, naast de indexering, verhoogd worden met een extra
bedrag van: € 43,86 per maand.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
3. Ontwerpbestemmingsplan Recreatiepark
4. Aanbieding erfpacht Fenemaflat
5. Najaarsnota 2011
6. Benoeming bestuursleden openbaar onderwijs (Stopoz)

De selectie zal plaatsvinden aan de hand van de volgende
criteria:
1. woonachtig in Zandvoort (geregistreerd in GBA)
2. aantoonbare financiële draagkracht om huursom maandelijks te voldoen
3. aantoonbare culturele band met Zandvoort
4. aantoonbare vaardigheid in de beeldende kunst
5. datum van aanmelding

U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.

De tekst van de huurovereenkomst is in te zien bij de balie van
het gemeentehuis.

Woensdag 16 november 20.00 uur: Debat

Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 24 november 2011
schriftelijk melden bij de Gemeente Zandvoort, College van
B&W, Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort.

Dinsdag 15 november 20.00 uur: Informatie

Zie voor de onderwerpen onder Informatie. Er zijn geen extra
agendapunten.

Woensdag 16 november 21.45 uur: Besluitvorming

Zie voor de onderwerpen onder Informatie.
Extra agendapunt: 7. Lijst ingekomen post 13 oktober – 2 november 2011
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”. De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks
uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).

Ronde Tafelbijeenkomst

Op 15 november vindt geen Ronde Tafelbijeenkomst plaats.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 15 november wordt de papiercontainer opgehaald in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 17 november wordt de papiercontainer opgehaald in de dinsdag
huisvuilwijk.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 14 november 2011 vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van
de Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van
iedere maand. Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Jhr.Quarles van Uffordlaan 27, gevelwijzigingen, plaatsen
dakkapellen en wijziging balkons, ingekomen 02 november
2011, 2011-VV-181.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Per 25 oktober 2011 is aanvraagnummer 2011-VV-111, Locatie
Prinsesseweg - Louis Davidscarré, bouw 67 woningen en een
bedrijfsruimte, ingetrokken.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
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.
Bijvoorbeeld splitsingsvergunning, woonvergunning of aanlegvergunning)

Verzonden besluiten
Verzonden omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Hogeweg 72, vervangen van bestaande kozijnen, verzonden
03 november 2011, 2011-VV-170,
- Jan Steenstraat 8, vernieuwen en wijzigen van de kozijnen in
de voorgevel, verzonden 03 november 2011, 2011-VV-172.
- Kostverlorenstraat 117, vervangen dakpannen, verwijderen
schoorsteen en opnieuw opmetselen van een schoorsteen,
2011-VV-174.

Verkeersbesluiten
Sophiaweg/Van Lennepweg

Op 3 november 2011 is een ontheffing (artikel 4:6 APV) aan
Strukton Rail te Breukelen verleend ivm werkzaamheden aan
de overweg en wissel ter hoogte van Sophiaweg/Van Lennepweg. De werkzaamheden zijn gepland in:
• week 45:
van dinsdag- op woensdagnacht (15-11-2011/16-11-2011) en
woensdag- op donderdagnacht (16-11-2011/17-11-2011) tussen
(23:00 uur en 06:00 uur);
• week 46:
van vrijdag 18-11-2011 (23:00 uur) tot maandag 21-11-2011
(06:00 uur)
Bijzonderheden:
De werkzaamheden zullen inhouden:
• in week 45: voorbereidende werkzaamheden;
• in week 46: gedurende dit weekend is overweg Sophiaweg/
Van Lennepweg niet beschikbaar voor voetgangers, fietser,
brommers en motorvoertuigen (incl. spoedverkeer). Er wordt
wel een omleidingsroute aangegeven

Verkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke bebording
en verkeerstekens bij Shopping & Dinner night te Zandvoort

Om de Dinner &Shopping Night op 10 november 2011 een
locatie aan te bieden is het gewenst om de Haltestraat tussen het Raadhuisplein en de Schoolstraat af te sluiten voor
verkeer. Voor dit evenement moeten parkeervakken vrij worden
gehouden van geparkeerde auto’s.
Op grond van deze overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om:
1. over te gaan tot plaatsing van de borden conform model C1
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: op de Haltestraat nabij het
Raadhuisplein en nabij de Schoolstraat.
2. op maandag 7 november 2011 de borden E1 van bijlage 1 van

Vervolg gemeentelijke publicatie week 45

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met
onderbord “donderdag a.s. vanaf 16.00 uur” te plaatsen op de
locatie van de parkeervakken binnen het gebied van Shopping
& Dinner night.

Intocht Sinterklaas te Zandvoort

Zondag 13 november 2011 komt Sinterklaas weer in Zandvoort
aan. Dit betekent dat een aantal straten in het centrum tussen
12 en 16 uur tijdelijk niet toegankelijk zullen zijn voor auto’s.
Verkeersregelaars zullen het verkeer omleiden. Het gaat om
de volgende straten: Raadhuisplein, Grote Krocht, Hogeweg
(tussen Grote Krocht en Oranjestraat), Oranjestraat, Haltestraat,
Verlengde Haltestraat en de Vondellaan.
Het verkeersbesluit met kenmerk 2011/10/001292 ligt ter inzage
op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden bij de balies
in de ontvangsthal.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-

gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
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.

Centraal telefoonnummer

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

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

Succesvolle workshop Sociale Media
De gemeente Zandvoort organiseerde in samenwerking
met Sportservice Heemstede-Zandvoort een workshop
waarin de voordelen van sociale media als Facebook, Hyves en Twitter werden toegelicht. De gasten werden verwelkomd in het prachtige nieuwe clubgebouw van de Watersportvereniging Zandvoort.

Afgevaardigden van sportverenigingen volgen workshop

Facebook, Linkedin, Hyves en
Twitter zijn momenteel de
meest populaire voorbeelden
van sociale media. Hierop werd
dan ook de nadruk gelegd tijdens de workshop. Buiten het
feit dat veel mensen sociale

media privé inzetten zien ook
steeds meer bedrijven, instellingen en verenigingen de
meerwaarde voor het inzetten
van sociale media.
Zo ook de aanwezige geïnteresseerde verenigingsvertegen-

woordigers uit Zandvoort. Een
aantal verenigingen, waaronder de Watersportvereniging
Zandvoort, maakt al gebruikt
van sociale media op hun
website. Andere verenigingen willen er in de toekomst
graag gebruik van gaan maken. Tijdens de thema bijeenkomst leerden zij wat sociale
media voor hun vereniging
kan betekenen en hoe ze deze
sociale media het best kunnen inzetten. Aan de orde
kwamen vragen als: Wat is de
doelstelling van het inzetten
van sociale media? Welk sociaal medium kan het beste
worden ingezet? Wie gaat dit
beheren en welke informatie
zal er op worden gezet? Met
de nodige theorie in het achterhoofd gaan de aanwezige
verenigingen binnenkort de
eerste stappen op het gebied
van sociale media zetten.

Collegelid spreken?

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

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 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.

Nieuwe buren LDC wooncomplex
maken kennis met elkaar
Vorige week donderdag had woonstichting De Key de nieuwe bewoners van het Louis Davids Carré (LDC) voor een
kennismakingsfeestje uitgenodigd. Onder het motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ had een dertigtal
nieuwe bewoners positief op de uitnodiging gereageerd.

Bewoners van het LDC ontmoeten elkaar

De Key verhuurt sinds afgelopen zomer 48 appartementen in het nieuwe complex

dat de gemeente bouwde. In
april 2011 ontvingen de eerste bewoners hun sleutels en

gedurende de zomermaanden zijn alle appartementen bewoond. “Tijd dus voor
een kennismakingsfeestje”,
aldus de nieuwe regiomanager Ronald Elenbaas.
Dit werd gevierd in de LDC
Lounge in het complex. Na
een welkomstwoord bracht
Elenbaas een toost uit op
het complex. Vervolgens
gingen de bewoners aan de
slag met een leuk kennismakingsspel: de burenbingo.
Bewoners gingen hierbij op
zoek naar buren die wonen
op het huisnummer dat op
hun bingokaart stond. Dat
werkte goed want er was
een hoop interactie tussen
de bewoners, die elkaar vaak
wel van zien kenden maar
waarmee nu beter kennisgemaakt werd.
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basketbal

autosport

Lions blijft weer ongeslagen
Opnieuw hebben de heren van The Lions hun ongeslagen

status vast kunnen houden, al was het niet bepaald een
klinkende overwinning. Pas in de verlenging konden onze

plaatsgenoten, met 73-76, thuisclub Alkmaar Guardians
definitief de ‘doodsteek’ geven.
De Zandvoortse basketballers konden opnieuw niet
meer dan 7 spelers op de
been brengen tegen medekampioenskandidaat Alk
maar Guardians. Zo weinig
spelers kan funest zijn tegen een fysiek verdedigend
team, vooral als de arbitrage
te wensen overlaat, wat afgelopen zaterdag het geval
was. Alkmaar beschikt over
een gemiddeld lang team
dat ook nog eens behoorlijk
fysiek uit de startblokken wil
schieten.
“Van de afgelopen jaren dat
we tegen dit team speelden,
wisten we uit ervaring dat
het veel lengte heeft en fysiek
speelt. Dat kwam deze wedstrijd opnieuw uit, de scheidsrechters lieten vooral in het

begin veel toe. Daardoor bleef
de score aan beide kant laag.
Dankzij een blok van Alain
Kroese in de laatste seconde
in het eerste kwart op een
speler van Alkmaar wonnen
wij dat kwart met 14-15. Wij
speelden lekker door in het
tweede kwart, zowel verdedigend als aanvallend, en veel
ballen vielen onder het bord;
Ron v.d. Meij en Mike Kroder
vonden veelvuldig de basket.
Hierdoor gingen we de rust
in met 25-35 in ons voordeel.
Na de rust wilden we deze lijn
natuurlijk doortrekken, maar
aanvallend viel er even geen
bal meer. Alkmaar rook bloed
en ze kwamen terug van 10
punten achter naar 5 punten
voor eind derde kwart 65-51”,
herinnert aanvoerder Robert
ten Pierik zich.

“Halverwege het derde
kwart moest Ron v.d. Meij
naar de kant vanwege een
rugblessure en hij kwam
ook niet meer terug het
veld in. In het vierde kwart
kwam Alkmaar goed door
met een aantal driepunters
en kwam zelfs een punt of
4 of 6 voor. Toch hielden we
ons hoofd koel en liepen
puntje voor puntje weer in.
Met 10 seconden te spelen
moest ik met mijn 5e fout
naar de kant, maar gelukkig bleef het 60-60. In de
verlenging was het Mike
die dit keer gelukkig wel
wat arbitrale beslissingen
meekreeg waardoor hij zijn
vrijeworpen kon benutten.
Niels zorgde met een paar
goede scores en belangrijke
rebounds dat de verlenging
in winst voor ons werd omgezet. Opnieuw een prima
resultaat”, aldus coach Dave
Kroder. Lions speelt pas over
twee weken opnieuw uit.
Hoppers, uit Hoorn, is dan
de tegenstander.

biljart
Oomstee 3 wint Zandvoorts onderonsje
Twee Zandvoortse teams van driebandenspelers speelden

vorige week donderdag tegen elkaar. In een enerverende

strijd werd door de bezoekende Oomstee-spelers gewonnen van Het Wapen van Zandvoort.

Hetty Wisker aan stoot

Dick van Dam opende de
strijd tegen Stefan Schrave
made en wist met gedegen
spel de eerste partij winnend
af te sluiten. Ook Dick ter
Heijden wist zijn partij tegen
Maurice Mulder, mede dankzij een paar mazzelpunten, te
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winnen. Hettie Wisker moest
helaas de winst aan de subliem spelende tegenstander Gerard Kuiper afstaan.
Ook de tweede partijen werden met dezelfde resultaten
afgesloten, zodat een totale
12-8 winst voor het bezoe-

kende Oomstee 3 team een
feit was.
Op dezelfde avond werd in
Café Oomstee door het eerste team gestreden tegen de
Haarlemse Daltons. Ondanks
heftig verzet van Henk v.d.
Linden, Dick Pronk en Jeroen
v.d. Bos moesten zij in die
perfect spelende Daltons
hun meerdere erkennen.
Eindstand: 7-13. Eerder in die
week scoorde het Oomstee
2 team belangrijke winstpunten bij een uitwedstrijd
tegen ‘Die Twee’ uit Haarlem.
Met maar liefst 13-7 winst
kwamen zij trots terug in
Zandvoort. Edwin Ariesen
wist 3 punten te scoren, Chris
Alken 4 en Wim van Esveld
noteerde 6 punten met twee
gewonnen partijen.

V8 Stars snelsten in Zandvoort 500
Afgelopen weekend werden de eerste race van het Winter Endurance Kampioenschap gereden. De Zandvoort 500, een 500 kilometer tellende slijtageslag, werd een spannende strijd

die uiteindelijk gewonnen werd door het duo Wolf Nathan en Jaap van Lagen in een V8 Star.

Start van de Zandvoort 500 | Foto’s: Chris Schotanus

De voormalige V8 Star wagens deelden afgelopen
zaterdag de lakens uit op
het Circuit Park Zandvoort.
Nathan en Van Lagen waren
met zo een bolide veruit de
beste. Voor het duo David
Hart en Hoevert Vos, dat ook
in een V8 Star reed, ging het
in de slotfase nog bijna mis
omdat Peter van de Kolk
met de Corvette GT4 akelig
dichtbij wist te komen, maar
uiteindelijk op vijf seconden
van de tweede plaats bleef
steken.
Voor de Radical SR3 RS
Sportscar van vader Wim en
zoon Jelle Beelen, samen met
Bas en Steijn Schothorst zou
de wedstrijd mooi moeten
beginnen. Het viertal was de
snelste in de training, maar
moest al vrij snel de kant op
zoeken. Ook de grote DNRT V8
silhouette wagen van Sven
van Hulst, Jan-Joris Verheul en
Huub Vermeulen kwam niet
ver. Het verschafte vooral de
Corvette GT4 van Van der Kolk
en Jeroen Bleekemolen, die
daarbij ook afrekende met de
Sotrax Porsche van de Duitser
Jürgen Albert, Kees Bouhuys
en Michael en Sebastiaan
Bleekemolen. Inmiddels hadden de beide V8 Star wagens
zich al aan de kop genesteld
waarbij het duo Nathan en
Van Lagen steeds steviger de
eerste plaats in handen kreeg.
Na 500 kilometer waren zij

dan ook de uiteindelijke winnaars.
Voor de Hillegomse en Zand
voortse combinatie Peter
Fontijn en Peter Furth verliep
de race tot halverwege voorspoedig. Een te hard geluid
aan de uitlaat van de NVD
BMW M3 zorgde de inleiding
voor de zwanenzang van het
tweetal. Vlak nadat Fontijn
het stuur aan Furth had
overgegeven brak de versnellingspook. “Erg zuur allemaal,
maar aan de andere kant
hebben we het vertrouwen
dat we de volgende keer gewoon weer meedoen om de
beste plaatsen in de Divisie
II”, aldus Furth. Dat laatste
had in eerste instantie nogal
wat voeten in de aarde, maar
uiteindelijk ging de meerderheid akkoord dat het tweetal
in deze Divisie (tot 3000cc)
mocht uitkomen. De winnaars in deze klasse waren

Richard van den Bos, Marco
Poland en Richard de Goede.
Zandvoorter Frans Vörös wist
samen met John Jansen in
een BMW als vierde in deze
klasse te eindigen.
In de Divisie III (tot 2000cc)
was het de Renault Clio van
Dennis de Borst en Martin
de Kleijn die als eerste over
de finish kwam. In Divisie IV
waren het vader Luc en zoon
Max Braams die met de bekers en de bloemen er vandoor gingen, hoewel dat nog
even spannend was omdat
het duo Frank Wilschut en
Richard Verburg even op kop
reden, maar deze plek vrij snel
toch weer moesten afstaan.
De volgende wedstrijd in
deze wintercompetitie is de
Nieuwjaarsrace, zondag 8
januari 2012 op Circuit Park
Zandvoort. De toegang is
gratis.

Het winnende duo Wolf Nathan en Jaap van Lagen
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voetbal
Nuttige winst voor SV Zandvoort
Het paradepaardje van SV Zandvoort heeft zaterdag een nuttige overwinning op Monnic-

kendam geboekt. Het elftal van trainer/coach Pieter Keur won met de kleinst mogelijke
uitslag: 1-0.

Matchwinnaar Ivo Hoppe

Ook nu weer kon Keur niet
over zijn volledige selectie
beschikken. Nog steeds zijn
er vijf spelers geblesseerd
en daar is zaterdag opnieuw
een speler aan toegevoegd.
Aanvoerder Max Aardewerk,
die zaterdag pas zijn tweede
wedstrijd na een blessure
speelde, moest opnieuw het
veld met een hamstringblessure verlaten. Positief punt
was de terugkeer van keeper
Boy de Vet, die in de loop van
de wedstrijd weer eens een
hoofdrol vertolkte.
De strijd tegen Monnicken
dam was van groot belang

om vooral de aansluiting
naar de subtop niet te verliezen. De bewoners van de rand
van het IJsselmeer konden de
punten goed gebruiken, bij
winst kwamen ze op gelijke
hoogte met onze plaatsgenoten, maar Zandvoort wil vooral
naar boven kijken en was dus
ook zeer geïnteresseerd in de
drie punten.
Vanaf de aftrap ontstond
een strijd die vooral op het
middenveld zijn beslag had.
Monnickendam was in eerste
instantie wel wat sterker maar
kon niet echt voor gevaar zorgen voor het Zandvoortse

doel; tot de 16-meterlijn ging
het redelijk goed maar verder
lieten de Zandvoortse verdedigers het niet komen. Aan de
andere kant kreeg Zandvoort
een paar kansjes maar die
konden niet in een doelpunt
worden omgezet, mede omdat de Monnickendamse
goalie niet wenste mee te
werken. Tot de 40e minuut.
Na een slimme steekpass kon
gelegenheidsspits Ivo Hoppe
de bal aan de rand van het
doelgebied vrij aannemen
en stormde richting doel. De
Monnickendamse keeper
stopte het schot in eerste instantie maar de rebound was

voor Hoppe die in tweede instantie wel met de kans raad
wist: 1-0.

Het Zandvoortse voetbaltalent Kelly Steen heeft van de

Na de thee eenzelfde spelbeeld als ervoor. Zandvoort
speelde niet echt de sterren van de hemel maar
Monnickendam bakte er ook
niet veel van. Gaande de tweede helft werd het een keepersduel. Beide doelmannen
waren in staat om de aanvallen van hun tegenstanders te
elimineren, met Boy de Vet in
de Zandvoortse hoofdrol. Door
katachtige bewegingen en reflexen wist hij zijn doel schoon
te houden en zodoende zijn
team naar de overwinning te
leiden. Zandvoort pakte nuttige punten en stijgt door de
uitslagen van het afgelopen
weekend naar de zesde plaats.

ren een belofte en wordt door de vaderlandse voetbalbond

Komend weekend speelt SV
Zandvoort bij nieuwkomer
Broek op Langedijk (BOL),
dat afgelopen zaterdag met
5-0 verloor bij de nieuwe
lijstaanvoerder Aalsmeer.
Overige uitslagen 2e klasse
A: Opperdoes – AMVJ: 1-2;
Overbos – Hellas Sport: 0-1;
WV-HEDW – Castricum 4-2;
TOB – Amstelveen: 2-2 en AFC
– ZOB werd 3-1.

hockey
Kampioenskandidaat te sterk voor ZHC
De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) waren
niet in staat om de gedoodverfde kampioen van dit seizoen, HIC, in Amstelveen het vuur na aan de schenen te
leggen. Wel positief is dat een aantal speelsters uit het
team van coach Cees van Deursen weer terug waren na
blessures.
HIC staat ongeslagen aan
kop en wist de afgelopen 6
wedstrijden 53 doelpunten
te scoren. Tegen Zandvoort
werd dat totaal opgevijzeld naar 58. Ondanks dat
de Zandvoortse verdediging een zware wedstrijd
te wachten stond, stonden
onze plaatsgenotes vooraf

helemaal op scherp. Door
het hechte spel kon de aanvalsdrift van HIC goed opvangen worden en waren
de uitvallen van Zandvoort
best venijnig. Echter de
doelvrouw van HIC was ook
uit het goede hout gesneden en won telkens de 1 op
1 duels van de Zandvoortse

aanvalsters. Na 25 minuten
lukte het HIC om de 1-0 te
maken. Terwijl Zandvoort
verschillende pogingen ondernam om de gelijkmaker
te scoren viel op slag van
rust door een afgeketste bal
de 2-0 voor de thuisclub.
Na de rust hetzelfde beeld,
een wat sterker HIC maar
toch de leuke uitvallen van
Zandvoort, gewoon een
leuke wedstrijd om naar
te kijken dus. Maar helaas,
met nog een minuut of
10 te spelen vielen er aan
Zandvoortse kant achter
elkaar blessures. Door de

Kelly Steen door
KNVB geselecteerd

vele wisselingen en de hinkende speelsters werd de
organisatie wat rommelig
en daar profiteerden de
Amstelveense dames gretig
van. In de laatste paar minuten liep de stand alsnog
op naar 5-0. De uitslag gaf
weliswaar niet de sterkte
van de ploegen weer, want
het was van Zandvoortse
kant gezien toch een goede
wedstrijd. Volgende week is
ZHC vrij en over 2 weken is
de ploeg van Van Deursen
weer bijna volledig. Tijd om
dan, uit tegen Alkmaar 4,
een paar dingen recht te
gaan zetten.

KNVB een eervolle uitnodiging gekregen voor trainingen

van het nationale meisjeselftal onder 15 jaar. Kelly is al jaal lang gevolgd.

De kleindochter van voetballegende Gerard Nijkamp, die
haar overal volgt, heeft het
voetbal met de paplepel ingegoten gekregen. Niet alleen
haar opa, maar ook oma (!),
vader en oom waren begenadigde voetballers en nu is Kelly
aan de beurt. Nijkamp sr. trots:
“De geschiedenis herhaalt
zich na 26 jaar. Ik werd toen
voor het Nederlands amateu-

relftal geselecteerd en Kelly
nu voor de meisjes onder 15
jaar. Oom Arnold heeft jaren
betaald voetbal gespeeld als
keeper en die leert haar de
fijne kneepjes van het vak.” De
jonge dame staat bij de C1 van
SV Zandvoort onder de lat en
speelt dus altijd met en tegen
jongens, die haar nu zo langzamerhand wel kennen als een
zeer solide doelvrouw.

Kampioenen gezocht
De Zandvoortse Sportraad is op zoek naar Zandvoortse
jeugdkampioenen van het afgelopen jaar. De Sportraad wil
ze namelijk op 9 december in het zonnetje zetten.
Niet alleen de kampioenen van teamsporten van
Zandvoortse verenigingen worden gezocht. Ook
jeugdsporters die in het afgelopen jaar bij clubs buiten
Zandvoort of op individuele
titel kampioen zijn geworden, worden dringend verzocht zich te melden. Op 9
december aanstaande zullen

ze in Circus Zandvoort in het
zonnetje worden gezet voor
hun sportieve prestaties.
Zandvoortse sportclubs en
leden van sportclubs buiten
de gemeente Zandvoort:
meldt u zich met uw kampioenen aan via info@johnlemmens.nl. Zorg ervoor dat
uw kampioenen zich ook
kampioen kunnen voelen.

adverteerders
Administratiekantoor
K. Willemse
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Buchelli Styling Consultant
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Comfort Zonwering
De Haven van Zandvoort
De Vier Geboden/Piripi
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Dreams & Daytime
(Woonkado Discovery)
EigenWijs Makelaars
Grand Café Restaurant XL

Greeven, Makelaardij o.g.
HAAR
Hema Zandvoort
Hoogheemraadschap
van Rijnland
Janssen & Kooy
La Bonbonnière
MMX Italiaans Restaurant
Motorkledingoutlet
Zandvoort
Motorrijschool Goede
Orangerie Beauty Zandvoort
P. van Kleeff
Phoenix bco
Provincie Noord-Holland
Sprookjestaarten
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Vista Vastgoed
Winkeliers Haltestraat
Zaras, Café Restaurant
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Rapport toont
mogelijkheden
met Watertoren
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Zandvoorters
maken rondvlucht
boven hun dorp

Cultuur

College heeft
nieuwe kunst in
bestuurskamer

Sinterklaas is weer in Zandvoort
De Goede Sint is afgelopen zondag weer in Zandvoort aangekomen. Met de reddings-

boot van de KNRM werd hij vanaf de Pakjesboot 5 bij de Rotonde aan wal gezet. Mede
door het geweldige weer waren duizenden naar de aankomst komen kijken.

kindervriend op het bordes
van het raadhuis door burgemeester Niek Meijer welkom in Zandvoort geheten.
De Goedheiligman kondigde
aan dat hij ’s middags bij het
grote Sinterklaas Spektakel in
de Korver Sporthal aanwezig
zou zijn om de verrichtingen
te volgen van de kinderen
die daar hun Pieten-diploma
probeerden te halen.

Sinterklaas Spektakel

Sinterklaas wordt onthaald op het strand | Foto: Rob Bossink

Zondag 20 november 2011

Mastreechter Staar

Kaarten à € 20,vanaf heden te koop
bij Kaashuis Tromp
of via de website

www.classicconcerts.nl

Op het strand en op de
Rotonde was het nog nooit
zo vol geweest. Autoriteiten
schatten dat circa drieduizend kinderen en ouders aanwezig waren om Sinterklaas
een welkom te geven, een
ongekend aantal. Het duurde
bijna een uur voordat de Sint
bovenop de Rotonde was en
op zijn nieuwe schimmel, die

eveneens de naam Amerigo
draagt, kon stappen.

Welkom in Zandvoort

Na een korte rit via de
Kerkstraat naar het Raad
huisp lein, begeleid door
de Pietenband en een hele
mensenmassa, werd de

Later in de middag waren
243 kinderen in de sporthal
aanwezig om deze gezellige, spannende en leerzame
middag mee te maken. Dat
de Sint aan het einde van
de middag met alle kinderen apart nog op de foto
wilde, spreekt voor de vitaliteit van de Goedheiligman.
Een geweldige dag voor de
jonge Zandvoortertjes, en
hun ouders, die door het
Sinterklaascomité perfect
georganiseerd was.

‘Alle kinderen
een ID kaart
in hun schoen!’

KLM Open
mogelijk weer
terug in 2013

ID kaart fors duurder
Het tarief voor een identiteitskaart voor jongeren gaat

flink omhoog. Per 1 januari stijgen de kosten van € 9,20
naar € 30. Bovendien is vanaf 26 juni 2012 het bijschrij-

ven van kinderen in het paspoort van de ouders niet meer
mogelijk. Vanaf deze datum moeten alle kinderen die

naar het buitenland reizen een eigen document hebben.
U kunt dus geld besparen door voor 31 december nog een
aanvraag te doen.

Voor kinderen tot en met
13 jaar kan een ID-kaart
worden aangeschaft. Voor
kinderen jonger dan 12
jaar moeten de ouder(s)/
gezaghebbende(n) toestemming geven voor het
aanvragen van een ID-kaart.
Vanaf 12 jaar kunnen kinderen zelfstandig een ID-kaart
aanvragen. Het jeugdtarief
geldt ook voor Nederlanders

die in het buitenland wonen
en een ID-kaart aanvragen
bij bijvoorbeeld een grensgemeente of ambassade.
Per 1 januari gaat het tarief
van het paspoort omlaag en
wel van € 52,10 naar € 43,85.
Ook het tarief voor de identiteitskaart voor volwassenen daalt iets. Het gaat van
€ 43,85 naar € 40,05.

Vrijdag 18en zaterdag
19 november

50% korting op al het brood
en klein brood.

De Mannetjes

Ideetje voor
Pakjespiet

Sport
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Kopje koffie met een
gevulde speculaaskoek € 2,75

De nieuwe
collectie is
binnen!!!!

Sinterklaas Spektakel in de sporthal

SCOOTMOBIELEN

SEA optiek,
zichtbaar beter!

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

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

4-wielfietsen

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

023 - 5 735 735

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

IJsbaan Winter Wonderland staat weer
van 17 december tot en met 8 januari 2012
op het Raadhuisplein.
Gemeente Zandvoort

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1

waterstanden

familieberichten
Moeder zijn is alles geven,
zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven,
alles….en tevreden sterven.
Herinner mij zoals ik was, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon.
Omringd door haar kinderen, die ze zo graag om zich heen had, is
rustig ingeslapen onze moeder, schoonmoeder en omi

Oetsina Johanna Paap - Borstel
Jo

WINTERBORREL

Humor
Krachtig
Levenslustig
Na een leven vol liefde en zorg voor velen
is rustig overleden onze lieve

(Arie Botje zoon van Piet Gortbuik)
Weduwnaar van Wil Kerkman- Elzinga

11 november 2011
Greet en Teun
Els en Geert
Joke en Teun
Hedda en Han
Maarten en Corrie
Klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort,
23 augustus 1926

Zandvoort,
10 november 2011
Janny Brilstra- van Haren
Roel Brilstra
Margriet van Wulften-Belder
Frans van Wulften

Correspondentieadres:
Els Dijkstra - Paap
Dr. C.A. Gerkestraat 23 zwart
2042 EM Zandvoort

Wilma Schrama-Belder
René Schrama

De crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden.

Rust nu maar, je hebt je strijd gestreden
Na een zeer langdurig ziekbed is overleden, mijn lieve vrouw,
onze geweldige sterke moeder, schoon- en grootmoeder

Antje Poots ~ de Groot
Ans

Haarlem
4 april 1927
Zandvoort:

Correspondentie-adres:
Familie Schrama
Prof.Zeemanstraat 1		
2041 CN ZANDVOORT

Gerard en Wanda
Evert
Nina
Edith en Fien
Olga

Onze bijzondere dank gaat uit naar het personeel van het
Huis in de duinen, voor de liefdevolle verzorging
van mijn vrouw en onze moeder.
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Ineke Smit
Uitvaartverzorging
A.L. Dyserinckstraat 31
2032 RA Haarlem
tel:
06 54661799
e-mail:
info@inekesmit.nl
website: www.inekesmit.nl
transparante prijzen
Ook voor het begeleiden
van kinderuitvaarten

De gereedschapskist is dicht,
De spijkers en schroeven zijn opgeborgen.
Met verdriet hebben vernomen dat
ons erelid en oud decor bouwer,

Arie Kerkman
“ Ome Arie”

Namens bestuur en alle leden van
toneelvereniging “Wim Hildering” wensen wij
de nabestaanden veel sterkte bij dit verlies.

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Ds. R. Kranenborg uit Amsterdam

Paul Olieslagers
Voorzitter.

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
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Liefdevol en betrokken

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Evangelische Gemeente
"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Mevr. H. Souisa-van Petegem

nov

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van het
Huis in de Duinen voor de liefdevolle verzorging.

Op 85 jarige leeftijd is overleden.

a.s. zondag

let’s Go Dancing!

boulevard barnaart 23 zandvoort
www.clubnautique.nl

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Herman Heijermansweg 153
2042 XW Zandvoort

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor G. Zaal

dj lucha

Zandvoort
7 november 2011

Gerard Poots

kerkdiensten -

met

Arie Kerkman

weduwe van Maarten Leendert Paap
12 augustus 1916

zondagmiddag 20 november 2011
14.00 uur - 19.00 uur

De familieberichten worden
vervolgd op pagina 4

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

november
17 Beaujolais Primeur Party - Café Neuf,
aanvang 21.00 uur

25 Sinterklaastoneel - ‘IJzerlijm’, gespeeld door

Zandvoortse leraren. Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

25 Talent of the Voice - Talentenjacht, 3e voorronde.

Behoud en herbestemming
Watertoren is mogelijk
Het behoud en de daarmee gepaard gaande herbestemming van de Watertoren is zowel technisch als financieel
haalbaar. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport

van Irma van Leeuwen en Ben Gillissen, die onderzoek hier-

naar gedaan hebben in het kader van het Nationaal Programma Herbestemming.

Grand café XL, aanvang 21.00 uur

26 Sinterklaasshow - ‘Sinterklaas en de verdwenen stoel’.
Theater De Krocht, aanvang 14.00 en 17.00 uur

27 Grote Feestmarkt - Grote markt door het centrum,
10.00-18.00 uur

27 Symfonie Orkest Haerlem - Classic Concerts
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

27 Zandvoortse rommelmarkt - De Krocht,
10.00-16.00 uur

Op zoek naar de stoel
van Sinterklaas
Op zaterdag 26 november aanstaande, staat theater De
Krocht in het teken van ‘De verdwenen stoel van Sinter-

klaas’, een Sinterklaasshow die georganiseerd is door
ONAIR-Events. Het belooft een zeer bijzondere show te

worden die speciaal voor de jongste Zandvoorters is geschreven.

De show begint met een kort toneelstuk dat de perikelen
beschrijft over de verdwenen stoel van de Sint. Langzaamaan
verandert het toneelstuk in een regelrechte show, met alles erop en eraan. Het wordt een groot feest dat uitermate
voor de kleintjes geschikt is met uiteraard Sinterklaas en zijn
Zwarte Pieten die in het middelpunt van de belangstelling
zullen staan.
Zaterdag 26 november zijn er twee voorstellingen: om 14.00
uur en om 19.00 uur. De show duurt circa één uur. Kaarten
voor dit feest zijn te bestellen via tel. 023-6200064 of via
www.onair-events.nl. De entree bedraagt € 7,50 in de voorverkoop, de prijs aan de zaal is € 10.

politiebericht
Hennepplantage gevonden
Zaterdagavond even voor 19.00 uur heeft de politie een
hennepplantage aangetroffen in een woning aan het Burg.
van Fenemaplein. In de woning werden 200 lege potten
aangetroffen. De hennepplanten die hierin hadden gestaan, waren in meerdere vuilniszakken gestopt. De hennepplantage is ontmanteld en de politie onderzoekt van
wie de hennepplantage is.

Nieuw leven voor de watertoren?

In een presentatie tijdens
de vergadering van gemeenteraad-informatie van
vorige week konden de onderzoekers hun conclusies
toelichten. Zij geven aan dat
de Watertoren stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, architectuurhistorisch, sociaal
historisch en bouwhistorisch
van groot belang is en geven

een groot aantal mogelijke
herbestemmingen.
De mogelijkheden zijn in
een drietal varianten te onderscheiden: wonen (variant 1), hotelaccommodatie
(2) en een gemengde functie met horeca, cultuur en
nieuwbouwwoningen (3).
De onderzoekers komen tot

Politiek verslag

de conclusie dat variant 3
op alle fronten het meest
aantrekkelijk is. Tevens geeft
het rapport een aantal aanbevelingen: Kies voor kwaliteit, hou vast aan hoog
ambitieniveau en benut de
bestaande waarden. Kies
voor behoud en herbestemming watertoren en neem
daar als gemeente een actieve en waar mogelijk sturende rol. Laat je informeren
en inspireren door reeds
herbestemde watertorens
en maak afwegingen aan
de hand van argumenten
en feiten. Creëer een gemeenschappelijk kader voor
de herontwikkeling en draai
binnen dat kader samen
met de ontwikkelaar aan de
knoppen om te optimaliseren. Samenhang herontwikkeling Watertorenplein kan
een van die knoppen zijn.
Het woord is nu aan de eigenaren en de gemeente Zand
voort. Het volledige rapport
is via de gemeentelijke website te downloaden.

Gemeenteraad-informatie, d.d. 15 november

Erfpacht Van Fenemaplein
in lijn van Palace-gebied
De raad heeft dinsdagavond het raadsvoorstel aangaande
de erfpacht van de Van Fenemaflat aangenomen. Nu is de

weg vrij voor wethouder Gert Toonen om ook deze inwoners een voorstel tot een nieuw erfpachtcontract aan te
bieden, net zoals vorige week is gebeurd voor de bewoners
van het Palace-gebied.

Volgens inspreker Kortekaas
was en is erfpacht een symbolisch iets, dat terugvoert
naar de tijd van de Romeinen.
“De geschatte 3,5 miljoen
euro is dus niets waard”, zei
hij. Toonen echter zei dat de
grond van de gemeenschap
is en die wil nu de revenuen
zien. Inspreker Rampen was
van mening dat toen de erfpacht voor dit gebied werd
ingevoerd, er afspraken zijn
gemaakt waardoor de grond

tegen de prijzen van 1963
verkocht zou moeten kunnen
worden. Ook dit pareerde de
wethouder: “De bewoners van
het Schuitegat hebben in 1972
besloten om de grond te kopen. Dat kon toen voor de prijs
van 1962 want die prijs werd
tien jaar lang vastgehouden
en verviel daarna. Die zijn dus
slim geweest.”

Najaarsnota

De Najaarsnota riep een aan-

tal vragen op, vooral over het
tekort ten aanzien van de begroting van de geïnde parkeergelden van rond de € 500.000.
Volgens parkeerwethouder
Andor Sandbergen kan dat ook
niet anders. “Naar verluid was
de afgelopen zomer de slechtste ooit. Daar ligt het aan. Het
tekort heeft geen consequenties voor de Begroting 2012 en
de egalisatiereserve”, zei hij.
Toch hield Sandbergen een
slag om de arm: “Het mooie
weer van de afgelopen weken
zal van het tekort een wat
draaglijker bedrag maken”,
aldus Sandbergen, die tevens
meedeelde dat de exploitatie
van parkeerterrein De Zuid
rendabel is, in weerwil van alle
geruchten die de ronde doen.

column

Volgens mij …

… is de Sinterklaasintocht echt
het mooiste feest van het jaar.
Zelfs uit Leek kwamen ze speciaal naar Zandvoort toe. Ze
waren niet de enige die naar
het spektakel kwamen. Vooral
de boot op zee kreeg alle belangstelling. De vraag waar
de stoomboot was, kon ik redelijk goed beantwoorden:
“Vanwege de luchtvervuiling
is Sinterklaas met de reddingsboot gekomen.” Gelukkig is
de huidige jeugd goed geïnformeerd over het milieu en
begrepen ze wat ik bedoelde.
In mijn tijd hadden de ouders
het gemakkelijker. We hadden
geen centrale verwarming dus
werd de schoen bij de kolenkachel gezet. Had je teveel
schoenen bij de kachel staan
dan kreeg je, zo vertelde mijn
oudste zus Jans, een kooltje
erin. Heel frappant vind ik, dat
ik mijn eigen Sinterklaastijd
nauwelijks kan herinneren.
Ik heb het blijkbaar diep weg
gestopt. Wel staat mij vaag
bij dat er tussen de cadeaus
altijd iets bruikbaars zat: een
pyjama of warme pantoffels.
Het grote roze suikerbeest in
de etalage van Teun ‘Neut’,
waar ik elke dag langs liep,
zat nooit in mijn schoen. Het
kwam niet in mij op om de reden te vragen.
De kleinkinderen vonden de
intocht geweldig en mochten
later alsnog op het bordes
van het raadhuis staan. Thuis
gekomen fluisterde die van
acht jaar spontaan in mijn
oor dat ze niet meer in ‘hem’
geloofde. Jammer, weer een
ongelovige erbij! Volgend jaar
zal ook de andere haar volgen.
Zo gaat dat nu eenmaal. Maar
er was nog één vraag waar de
kinderen mee zaten en wel
de volgende: “Oma, waarom
zong de burgemeester de
liedjes niet mee?” Het enige
antwoord wat me te binnen
schoot was: “Misschien kan
hij niet zingen!” Helaas
wilde zelfs de kleinste
uit het gezelschap dat
niet geloven. Sorry Niek,
volgend jaar krijg je een
herkansing.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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familieberichten

Havendagen bij paviljoen
De Haven van Zandvoort

Nooit klagend, nooit vragend
haar lasten in stilte dragend.
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

In het weekend van 26, 27 en 28 november staat het jaar-

rondpaviljoen De Haven van Zandvoort bol van de activiteiten. Vrienden van De Haven hebben zich verenigd in de

Met een hart vol verdriet, en dankbaar voor alle liefde die
wij van haar hebben ontvangen, geven wij u kennis van
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze fantastische
moeder en schoonmoeder

stichting ‘Volle Kracht Vooruit’. Zij willen de eigenaren een

hart onder de riem steken na de brand die het bedrijf gedurende de zomer maanden dicht heeft gehouden.

Anthonie Jacoba Maria Jongert - Berkhout
- Tonneke 6 februari 1955

12 november 2011
Bert
Herbert en Gaby
Evelien

Kostverlorenstraat 84
2042 PK Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren op
donderdag 17 november van 19.00 tot 19.30 uur in
Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 18 november
om 11.15 uur in crematorium Westerveld, Duin en
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).

dankbetuiging
Het is onmogelijk iedereen afzonderlijk te bedanken voor de
vele blijken van medeleven, kaarten, mooie brieven, bloemen
en aanwezigheid na het overlijden van

Martin Vergeest
Uw warme belangstelling hebben wij zeer gewaardeerd en steunt
ons in deze moeilijke periode.
Hartelijk bedankt!

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

Ans Vergeest-van Baarsen
Martin en Anne Josee
Tim, Merel

Tonneke houdt van witte bloemen

Marcel en Annemarie

Tot ons verdriet hebben
wij het bericht ontvangen dat
onze medewerkster

Tonneke Jongert – Berkhout
is overleden. Ze was een zeer gewaardeerde en
fijne collega. Wij zullen haar blijven herinneren als
een medewerkster met een grote betrokkenheid bij
haar werk binnen ons Kindercentrum, dol op
kinderen, betrouwbaar en hartelijk. Wij wensen
haar familie veel sterkte met dit verlies toe.
Kindercentrum Ducky Duck
Herman, Annemieke en Willy

Zandvoort, november 2011

Het was een enorme tegenslag voor de drie eigenaren Theo Miedema, Chris
Steensma en Hans Jochemus.
Er restte hun niets anders dan
uithuilen en opnieuw beginnen. Gelukkig heeft hun zorgvuldig opgebouwde reputatie
van service en klantvriendelijkheid er voor gezorgd dat ze
dit niet alleen hoeven te doen.
Betrokken vrienden hebben
het initiatief genomen tot de
oprichting van de stichting
‘Volle kracht Vooruit’ om De
Haven van Zandvoort dit najaar weer volledig op de kaart
te zetten. Deze stichting heeft
nu een meerdaags evenement georganiseerd waarin

zowel de vaste gastenkring
als nieuwe bezoekers (hernieuwd) kennis kunnen maken met dit strandpaviljoen.
Het bovengenoemde weekend staat nu op de agenda.
Het is een samenspel van
entertainment en culinaire
dingen, maar ook is er bijvoorbeeld op zaterdag een
lekker ouderwets klaverjastoernooi georganiseerd en
komt op zondag 27 november Sinterklaas een bezoek
brengen. Het volledige programma stond vorige week
in deze krant, maar is tevens
te vinden op internet: havenvrienden.nl (zonder www).

Glennis Grace in Casino
De bekende Nederlandse zangeres Glennis Grace, zal op

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid
op de crematie van

Jan Drijver
Uw komst was voor ons een grote steun.
Shanthy Drijver, Greet Bos

vrijdag 25 november exclusief optreden voor de gasten

van Holland Casino Zandvoort. Het echte succes van Glennis begon in november 2008 bij het uitbrengen van de single ‘Als Je Slaapt’. Bij de uitzending van ‘Life & Cooking’ zat

Wendy van Dijk, en waarschijnlijk de rest van Nederland,
huilend te luisteren naar deze geweldige zangeres.

burgerlijke stand

5 november - 11 november 2011
Erg verdrietig hebben wij
kennisgenomen van het overlijden
van onze fijne collega

Tonneke Jongert – Berkhout
Wij zijn dankbaar voor de mooie tijd die
wij met haar hebben gehad als zeer prettige
collega met een groot hart voor kinderen.
Wij wensen haar man Bert en kinderen
Herbert en Evelien veel sterkte toe.
Medewerkers Kindercentrum Ducky Duck
4

Geboren:

Guustaa, dochter van: de Jong, Gustaaf en: Geurts, Samantha
Annemarie.

Ondertrouwd:

Koller, Eric en: van der Wal, Mirjam Wynanda.

Overleden:

Visser geb. Burgwal, Elisabeth, oud 87 jaar.
Melchior, Adolf Cornelis, oud 73 jaar.
Sluijter, Reinier Lambertus Henricus, oud 66 jaar.
Mink, Johanna Jacoba, oud 84 jaar.
Poots geb. de Groot, Antje, oud 84 jaar.
Loogman geb. Schiphorst, Theresia Sophia Francisca Maria,
oud 86 jaar.
Kerkman, Arie, oud 85 jaar.

Twee jaar na haar laatste
single ‘Als je slaapt’, die op
nummer 9 in de Single Top
100 heeft gestaan, verraste
ze vriend en vijand met opnieuw een geweldige plaat.
Ze heeft een nieuwe sound,
nieuwe producers en een
nieuwe look. Ze werd tijdens
de uitreiking van de ‘Buma NL
Awards’, eind september van

dit jaar, dan ook terecht voor
de tweede keer op rij uitgeroepen door het Nederlands
publiek tot de Beste Zangeres
van Nederland! Het optreden van Glennis Grace, die
op dit moment regelmatig
op de vaderlandse televisie
is te beluisteren en te zien, in
Holland Casino Zandvoort is
vanaf 20.00 uur.

Zandvoort officieel deelgenoot
van Olympia’s Tour
Afgelopen dinsdag is het contract getekend waarmee Zand-

voort de komende drie jaar onderdeel zal uitmaken van
Olympia’s Tour door Nederland. Deze wielerkoers is de oud-

ste etappekoers van ons land en staat hoog aangeschreven
als amateurkoers, vooral in Europa.

Zandvoort heeft zich voor drie jaar verbonden

Wethouder Gert Toonen van
Sport tekende, in het bijzijn
van wethouder Belinda
Göransson van Economie

en Toerisme en de voorzitter
van de stichting Olympia’s
Tour Alex van Drooge, de
acte die Zandvoort voor

drie jaar aan de organisatie van deze beroemde
wielerkoers verbindt. Onze
gemeente zal de finish van
een etappe verzorgen, is
startplaats en zal eveneens
een belangrijke rol spelen
bij de start van een andere
editie. In totaal betaalt
Zandvoort een bedrag van
€ 85.000.
De Zandvoortse gemeenteraad was het vrij snel eens,
alhoewel niet unaniem,
over deze overeenkomst.
Alleen de financiën, die op
dit moment nog uit de algemene middelen moet
komen, zullen op een later
tijdstip nog moeten worden
gespecificeerd. Dat heeft de
raad tijdens de vorige week
gehouden vergadering bedongen omdat er meerdere
opties waren.

Swingen bij Oomstee Jazz
Komende vrijdag, 18 november, is het weer volop swingen in
café Oomstee aan de Zeestraat. Muziekpromotor en drum-

mer Menno Veenendaal heeft dit keer voor een geheel nieuwe samenstelling gezorgd.

Voorop staat het optreden van twee jonge dames: Mathilde Marlon en
Bernadette Bal. Zangeres
Marlon en saxofoniste
Bal kennen elkaar al langer dan vandaag en hebben veel samengewerkt.
Zo ook met Sven Schuster,
die de contrabas zal bespe-

len. Bassist Schuster is de
leider van de Amstel Big
Band en heeft regelmatig
optredens met Marlon georganiseerd, waarbij haar
stem perfect uitkwam. Ook
Bal heeft met haar diverse
alt- en sopraansaxofoons
met Schuster en zijn band
opgetreden. Pianist Cajan

ZANDVOORTSCHOON!?
en… “Kleren maken de man…”

Witmer is de leider van
het Witmer Trio, dat een
mix brengt van Latin en
groovy(soul)jazz. Hij studeerde aan het Rotterdams
Conservatorium en in 1989
won hij de eerste prijs voor
compositie tijdens het
Meervaart Jazz Concours.
Last but not least zal
de ervaren rot Menno
Veenendaal op drums het
geheel begeleiden. Het concert in café Oomstee begint
om 21.00 uur en is gratis
toegankelijk.

Jaarlijks wordt door elk huishouden textiel gekocht: kleding, Gemeente Zandvoort
huishoudtextiel, beddengoed, enzovoorts. Na gebruik willen we
daar van af. In de vuilnisbak gooien is wel de allerlaatste optie.
Hergebruik is bijna een plicht anno 2011. Goede spullen worden
met plezier opnieuw gebruikt door anderen; minder bruikbaar textiel kan uitstekend worden
verwerkt tot allerlei zeer nuttige toepassingen: stoelzittingen, bekleding, verhuisdekens, isolatie materiaal. Kortom: textiel is, in welke staat het ook verkeert, altijd opnieuw bruikbaar!
Doe overtollig textiel (en ook oude schoenen!) in plastic zakken en gooi die in de textielbakken die verspreid over Zandvoort staan of biedt het aan bij de periodieke huis-aan-huisacties
van charitatieve instellingen.
ZANDVOORT SCHOON!? is ook AFVAL OPNIEUW GEBRUIKEN!
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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)

Bijzondere verjaardag

Vorige week vrijdag, 11-11-’11,
was een bijzondere verjaardag voor een Zandvoortse
jongen. Max Koelemeijer
werd toen namelijk 11
jaar en dat is niet veel in
Nederland voorgekomen.
De ouders van Max vonden dat ook zeer speciaal
en vierden dit feest groots
in De Krocht. Familie, bekenden, vriendjes en vriendinnetjes kwamen langs
om het feestvarken te feliciteren. Ook namens de
Zandvoortse Courant alsnog van harte gefeliciteerd
met je verjaardag.

Gouden documentaire

Tijdens het Filmfestival
2011 van de Nederlandse
Organisatie van Audio
visuele Amateurs, heeft
plaatsgenoot Fred Boeré
een gouden medaille gewonnen met zijn documentaire ‘In het spoor van David
Livingstone’. De documentaire gaat over het leven en
de passies van missionaris
en ontdekkingsreiziger
David Livingstone. Citaten
uit zijn dagboeken werden
als voice-over uitgesproken
door een andere plaatsgenoot: John Atkinson. Een
derde plaatsgenoot, Pieter
Joustra, sprak de verbindende Nederlandse teksten in.
De film zal deel uitmaken
van de Nederlandse inzending voor het 74e mondiale UNICA-festival in 2012.
Meer informatie vindt u op
www.novafilmvideo.nl.

Ophalen pakketpost

Een maand geleden heeft
Post NL met een kaartje

alle bewoners
van Zandvoort
informatie gegeven over de nieuwe postdienst
van Postkantoren
Post NL. Echter
is er één dienst
die onlangs weer
veranderd is, namelijk de
pakketpost. Was voorheen
het ophalen van de pakketpost gebonden aan een
postcode, sinds kort kunt u
alle pakketpost alleen ophalen bij Bruna Balkenende
aan de Grote Krocht (dus
niet meer bij AH)! Handig
om deze toevoeging op uw
kaart extra te noteren.

Inspiratieradio

Op zondag 20 november
2011 zal Inspiratieradio
vanaf 19.00 uur in de
ZFM-studio een CD release plaatsvinden van
het debuut album ‘Flow’
van Rhodês (Cathy Samé
Lottin). Zij is de eigenaresse
van Beach & Health Center
Waves, gelegen aan de boulevard in Zandvoort. Mis de
uitzending niet en stem
zondagavond af op ZFM
106.9 FM of 104.5 op de kabel en luister naar Rhodês.
Meer informatie vindt u op
www.inspiratieradio.nl.

Musvriendelijk

Was het vorig jaar nog
slecht gesteld met de huismus? Dit jaar is er een stijging in het aantal. Dat blijkt
uit het jubileumproject van
de Vogelwerkgroep Zuid
Kennemerland. Men heeft
een mussentelling gedaan
waarbij Zandvoort als de
meest ‘musvriendelijke inrichting’ scoort door zijn
vermoedelijke goede nestel- en foerageerplaats. Met
een gemiddelde groepsgrootte van 28 mussen steken we ver boven de andere
vier geselecteerde steden
uit. Haarlem en Heemstede

hebben lage gemiddelden. Ook hier blijkt weer
uit dat Zandvoort een
goed gastheer is.

Extra schoen

Net als vorig jaar staat
er tot 5 december in de
Agathakerk een extra
grote schoen. Met de bijdrage van deze schoen
willen de diaconale ‘Hulp
sinterklazen’ kinderen blij
maken die anders niets
krijgen op de verjaardag
van de Sint. In 2011 heeft
de diaconie 18 gezinnen en 33 kinderen een
cadeau kunnen geven.
Op 20 november is in de
Agathakerk een familieviering, waarbij het kinderkoor met leuke liedjes
de sfeer in de viering bepaalt. Het kan niet mooier,
want de opbrengst van
de collecte is die zondag
ook voor het Sinterklaasproject.

Verlichting blijft
branden

De openbare verlichting in
de buurt en langs de boulevard vanaf het Palacegebouw, brandt op het
moment van schrijven,
dinsdag 15 november, al 5
dagen aaneen. Niet alleen
als het zou moeten maar
ook in volle zonneschijn
brandt de straatverlichting. Navraag bij de gemeente leverde niets op
dan de mededeling, vorige
week vrijdag, dat er getest
werd. Toen ook zaterdag
en zondag de verlichting nog steeds brandde,
heeft een aantal inwoners
geprobeerd dat via de
meldlijn kenbaar te maken. Die gemeentelijke
lijn echter kon niet bereikt worden. Zonde van
de energie en dus zonde
van het geld dat gemeente toch niet bepaald op de
rug groeit.
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VRIJWILLIGERS VOOR DE
IJSBAAN EN KOEK & ZOPIE
GEZOCHT!!!!

‘Neem je niets voor e
‘Zinderende Zondag’

'Mooie Maandag'

In het jaarrond paviljoen De Haven van Zandvoort wer-

Op maandag kon men genieten van allerlei activiteiten

speciale eye-flirt sessies georganiseerd. Daarbij is het de

de van een actieve aquafit tot ontspanning in de sauna,

den door het relatiebemiddelingsbureau PartnerSelect

Voor de periode van 17 december 2011
t/m 8 januari 2012 zijn wij druk op zoek naar
vrijwilligers die een aantal uurtjes willen assisteren
op de ijsbaan voor de kaartverkoop, de schaatsuitleen en/of de verkoop van koek & zopie.
Help mee de ijsbaan ook dit jaar weer tot een
succes te maken! Meld je aan bij Ingrid Muller
via e-mail: ingridmuller@hetnet.nl
of mobiel: 06-24530167

bedoeling dat twee mensen bij de eerste kennismaking

eerst 2 minuten, zonder iets te zeggen, elkaar aankijken.
Als vervolgens de interesse gewekt was om meer van elkaar
te weten te komen, volgde er een tweede ronde waarbij wel
uitvoerig gepraat mocht worden. Het systeem werd lang
niet overal helemaal uitgevoerd, maar dat het een succes
was moge duidelijk zijn. Ruim 150 mensen waren op deze
ludieke dating middag afgekomen. Hoeveel er met een
mogelijke partner huiswaarts zijn gegaan is niet bekend.

‘Doe Dinsdag’

Dat was het zeker voor de velen, die zich op 9 november

en een speluitleg bij Holland Casino, was zeer zeker de
likeurproeverij bij café Koper een aangename verrassing.

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl
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Voor mensen die wat minder tevreden zijn over hun uiterlijk,
werd in Café Neuf een presentatie gehouden door Laser
(Aesthetic) Surgery. Dit in Haarlem gevestigde bedrijf is al 17
jaar actief met een medisch team en is gespecialiseerd in de
nieuwste behandelmethoden op het gebied van plastische
en cosmetische chirurgie bij zowel mannen als vrouwen.
Uitgebreide informatie was voorhanden over onder andere:
vet verwijderen, borstcorrecties, haartransplantaties, ooglidcorrecties, injectables (zoals Botox of non-permanente
fillers), definitief ontharen en tanden bleken.

siscursus Social Media, een ontdekkingstocht door de Amvan Chocoladehuis Willemsen, een manicure workshop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

maakt waren.

Wow Woensdag!

sterdamse Waterleiding Duinen, een kijkje in de keuken

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

nadat de handen fraai gelakt en het gezicht mooi opge-

Je zou er moe van kunnen worden, zoveel activiteiten
stonden er op deze dag geprogrammeerd. Naast een ba-

APK

op het gebied van lichaamsverwennerijen. Dat varieer-

Uitbater Fred Paap vertelde aan het begin een uitvoerig en
interessant stukje historie over het ontstaan van alcohol en
likeur in het bijzonder. Hierna kwam het echte proeven aan
de orde, waaraan een 12-tal dames en 1 heer (!) zich met genoegen overgaven. Het spits werd afgebeten met 2 soorten
Blue Curaçao, gevolgd door 3 glaasjes Triple Sec, waarvan
het Franse Cointreau wel de bekendste is. Paap wees de aanwezigen er op dat 80% van de smaakbeleving het ruiken/
de geur is en dat langzaam drinken derhalve de voorkeur
geniet… Maaike Koper presenteerde tussen de drankjes door
overheerlijke hapjes, zoals gebakken garnaal met Cointreau,
krabsalade, flensjes, kaas en een trifle, gerelateerd aan de
likeur van dat ogenblik. Na uiteindelijk meer dan tien soorten,
waaronder Baileys, Grand Marnier en Drambuie, geproefd te
hebben (opvallend: bij een wijnproeverij wordt de wijn na één
slok netjes uitgespuugd, maar daar was bij deze proeverij
absoluut geen sprake van…) ging het gezelschap opgetogen
naar huis. Het is beslist voor herhaling vatbaar.

naar het circuit begaven om met een helikopter een kor-

te rondvlucht boven Zandvoort te maken. Er was zoveel
animo voor deze unieke mogelijkheid dat er maar liefst
39 vluchten waren geboekt met 2 of 3 personen daarin.

Veel bekende en onbekende Zandvoorters waren helemaal
onder de indruk en hun reacties varieerden van: "Wat is dit
gaaf!", "Het is eigenlijk veel te kort!" (de 88-jarige mevrouw
Sandbergen), "Ik wist niet dat er zoveel watertjes in de duinen waren!" tot "Wat ziet Zandvoort er netjes uit vanuit de
lucht!". De Zandvoortse 'air marshal' Amy Zwaanenburg gaf
een ieder, alvorens hen in de heli (die gewoon op superbenzine vliegt) te laten stappen, uitvoerig instructies. De vlucht
zelf ging voornamelijk langs het strand en de duinen met
een snelheid tussen de 110 en 130 kilometer per uur, op een
hoogte van ongeveer 150 meter. Een geweldige ervaring en
een geweldig initiatief van de VVV.
Leren hoe je uit een gekantelde auto moet komen na een
ongeval, kon in de kantelsimulator die stond opgesteld op
het Raadhuisplein. Een proefduik scubadiving kon worden
gedaan in het indoor duikbad van Scuba Repblic aan de boulevard Barnaart.
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n doe van alles’-week
‘Retro Donderdag’
De Kelly's Heroes Army Club Zandvoort bood de hele dag de mogelijkheid om diverse oude militaire voertuigen te

bekijken op het Raadhuisplein. De leden stonden bij de bolides en wisten de bezoekers van alles en nog wat te vertellen over de herkomst en inzet van deze voertuigen.

Ook kon op deze dag met een gids een bunkerwandeling
of een sloppies wandeling gemaakt worden. Maar het
absolute hoogtepunt van deze dag was de ‘Shopping/
Dinner Night’ in de Haltestraat.

Speciaal voor deze avond was het begin van de Haltestraat
afgesloten voor al het verkeer. Rustieke vuurkorven markeerden het gebied van zo’n 25 deelnemende ondernemers die van 17.00 tot 22.00 uur met veel inzet van personeel een warm welkom gaven aan zeker honderden
enthousiaste bezoekers. Bijna in elk bedrijf stonden bij de
voordeur al gastvrij heerlijke hapjes en drankjes gereed,
als gemeend welkom aan alle bezoekers van hun winkel.

In de diverse restaurants konden gasten genieten van
aantrekkelijk geprijsde menu’s die gretig aftrek vonden.
Mike, de zanger en entertainer uit Amsterdam, zorgde

‘Fitte Vrijdag’

voor opvallend pittige optredens afgewisseld met zeer
aangename achtergrondmuziek en ook dorpsomroeper Gerard Kuijper liet duidelijk van zich horen. “Hoort,
zegt het voort” was zeker van toepassing op deze ludiek
georganiseerde koopavond. Met doorlopende dia- en
filmvoorstellingen toonde de actieve Babbelwagen de
belangstellende bezoekers de gehele avond bekende
nostalgische beelden van Zandvoort.

Alle deelnemende winkeliers hadden voor deze avond
zeer speciale aanbiedingen en de meest enthousiaste
kopers ontvingen na hun aankoop ook nog een gratis
deelnamebon voor het Rad van Fortuin, waar (bijna) iedere deelnemer nog een leuke prijs in ontvangst kon
nemen. Dat alles is ook mogelijk gemaakt door de intensieve medewerking en ondersteuning van ondernemersvereniging OVZ en de Zandvoortse VVV.
De Shopping/Dinner Night in de Haltestraat zal zeker herhaald worden. Daarover zijn de Haltestraatondernemers met hun actieve ondernemersdrang
het geheel met elkaar eens. Een echte aanwinst voor
Zandvoort.

‘Snelle Zaterdag’

Op vrijdag kon er worden kennisgemaakt met de golf-

Voor wie nog niet voldaan was werd de week ‘snel’ afge-

‘hoorbus’ kon de oorkwaliteit worden gemeten.

gevolgd en bij Pole Position kon men ervaren hoe het is

sport, er kon ontdekt worden wat slenderen is en bij de

Een Pilates workshop, een workshop Conditietraining en
ware VIP behandeling (een handmasker en een rugmassage)
bij Orangerie Beauty Zandvoort maakten deze dag compleet.

sloten. Bij Slotemakers kon een mini-slipcursus worden
om in een brullende Ferrari met V8 motor te rijden.

Deze dag werd ook de mogelijkheid geboden om meer te
weten te komen over elektrisch rijden. Elektrische auto’s
zijn momenteel veel in het nieuws, maar ook scooters
en zelfs skateboarden zijn elektrisch te krijgen. Op het
Raadhuisplein kon men veel informatie hierover inwinnen
bij vrijwilligers van een speciale stichting die het elektrisch
vervoer promoot.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent
niet dat de redactie het met de inhoud eens
is. De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden brieven in te korten en plaatsing
van brieven te weigeren.

Nationale 50+ Dag
Voor het eerst hebben wij de 50+ dag meegemaakt. Voor het
welslagen van zo'n evenement is het van belang dat het weer
een beetje mee werkt. Nou, mooier kon het niet! En dat geldt
niet alleen voor het weer.
Eerst de cursus bij studio van der Meer. De youtube video, die
ons na de aanmelding bij de VVV werd toegezonden, was van
zijn hand en bijzonder fraai. Het was de eerste cursus op die
ochtend, we waren nog maar met zijn drieen en, heel toevallig,
een van hen kende ik via OOK Zandvoort! Heel leerzaam en heel
gezellig was het. We hebben kennis gemaakt met Hilly Jansen,
haar tentoonstelling ga ik volgende week nog bezoeken.
Daarna naar de natuurwandeling Kennemerduinen. We zaten
net -een broodje etend- de eindeloos voortkabbelende zee te
bekijken, toen plotsklaps het treintje naderde. Omdat we op tijd
wilden zijn, zijn we meteen ingestapt en om kwart voor twaalf
waren wij al op de plaats van bestemming. De groep voor was
22 man/vrouw groot. Om 12.30 uur zouden wij starten. We
zouden juist vertrekken toen het treintje arriveerde. De 22
man allemaal in het treintje en… maar 1 persoon uit het treintje voor de excursie. Het werd haast een prive-excursie. We
hebben er veel van opgestoken, veel bijzondere dingen gezien.
Het Visscherspad met zijn eeuwenoude historie werd door onze
natuurgidsen 'tot leven' gebracht. De bunkers, op een steenworp
afstand van de bewoonde wereld en toch midden in de natuur,
zijn omgetoverd tot bijzondere 'vakantie' verblijven, perfect
gecamoufleerd door de natuur.
Tenslotte hebben we de dag afgesloten met koffie en gebak in
het bijzonder mooie strandpaviljoen De Haven van Zandvoort.
Een fijne en bijzonder geslaagde dag, waarvoor ik graag allen
die dit mogelijk gemaakt hebben wil bedanken!

Met vriendelijke groet,
Hein Teeuwen

Rommelmarkt in De Krocht
Op zondag 27 november
aanstaande zal de Zand
voortse Rommelmarkt weer
plaatsvinden in De Krocht
aan de Grote Krocht 41. Op
deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden, alsmede
antiek, curiosa, verzamelingen, boeken enzovoort.
Eveneens kunt u hier leuke
Sinterklaas cadeautjes vin-

den maar ook kerstartikelen. De bar van De Krocht
zal de gehele dag geopend
zijn voor koffie, drankjes en
broodjes. De toegang tot de
markt is gratis. De markt is
geopend van 10.00 uur tot
16.00 uur. Voor eventuele
deelname aan toekomstige
markten kunt u zich aanmelden bij Theo Smit, exploitant
van De Krocht.
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Ondernemend Zandvoort heet
Sinterklaas hartelijk welkom
&Daytime
Daytime
Dreams&

De nieuwste woonaccessoires
van J-line zijn binnen.
De leukste cadeaus vanaf € 2,95
Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Uw sloggi dealer

Hint van de Sint;
Mooie deals van DE SALON
Wimperextensions nieuwe set
: € 65,00
Wimperextensions opvullen
: € 37,50
Tanden bleken
: € 125,00
U kunt uw tanden laten bleken in combinatie
met wimperextensions voor maar : € 170,-

lekkere warme
Spaanse Sloffen
voor maar € 9,95
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

Voor alle behandelingen en aanbiedingen
van DE SALON zijn tevens cadeaubonnen
verkrijgbaar, leuk cadeau idee!
Met Doctors Inc. Skin Peel werp je letterlijk je
oude huid af en krijg je een mooie, frisse en jong
uitziende huid waar je elke dag weer blij van wordt.

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

50% korting op de Skin Peel,
u betaalt dus maar € 125,Bel voor een afspraak 06-43049362
De Salon
www.desalonzandvoort.nl

Bilderdijkstraat 30 zwart
2041 NK Zandvoort

zonnestudio beautysalon spray-tan

Verwarm je met
onze bloemen.
Specialist voor al uw bloemwerken.

Sunergy Zon&Beauty
Oosterduinweg1, 2015 KH Haarlem

Politiek verslag
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Gewijzigd Bestemmingsplan
Zandvoort-Recreatiepark besproken
Het Bestemmingsplan Zandvoort-Recreatiepark is in zijn
gewijzigde vorm waarschijnlijk geen probleem voor de gemeenteraad. Dit kwam naar voren tijdens de vergadering
gemeenteraad-informatie van afgelopen dinsdag.
Het plan heeft zes weken ter
inzage gelegen en er werden 4 zienswijzen binnen de
gestelde tijd ingediend. Een
zienswijze die na het verstrijken van de termijn werd ingediend, werd niet ontvankelijk
verklaard. De meeste zienswijzen werden ingediend over
twee geplande woontorens
van 24 respectievelijk 30 meter hoog, die op de zogeheten
‘locatie Strijder’ zouden moeten worden gerealiseerd. De
eigenaar van deze grond en
de ontwikkelaar hebben beide een zienswijze ingediend
vanwege het feit dat de in het
voorontwerpbestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor de twee
woontorens in het ontwerp-

bestemmingsplan is omgezet
in een wijzigingsbevoegdheid
voor Cultuur en Ontspanning,
Recreatie en Sport.

Tegenstanders

Bij monde van de heer
Kamperman, gaven de omwonenden, zijnde de bewoners
van het flatgebouw op de
hoek van de Van Lennepweg/
Van Speijkstraat, aan dat zij
tegen hoogbouw van de 2
woontorens zijn omdat er
dan direct naar binnen kan
worden gekeken. “Dat komt
omdat de architectuur van
ons gebouw nu eenmaal zo
is. Wij zijn zeker niet tegen
garage Strijder, vooral nu na
de facelift van de showroom.
Wij zijn dus voor het raads-

voorstel van het bestemmingsplan zoals het er nu
ligt”, meldde hij.

Genootschap Oud Zandvoort een DVD aan burgemeester
Niek Meijer. Op deze DVD staat de geschiedenis van het

Zandvoortse ambtsketen, geïllustreerd met foto’s van archivaris Martin Kiefer. Een leuke geste aan de gemeente

om de historie van Zandvoort te bewaren en ook om aan te

geven dat we als gemeente zuinig moeten zijn met unieke
kunstvoorwerpen zoals de ambtsketen.

De burgemeester, met ambtsketen om, ontvangt de DVD
uit handen van Arie Koper

tekst en foto Nel Kerkman

Vaak hebben we in de verte
wel eens de zilveren ambts-

keten van de burgemeester
gezien, zonder te weten hoe
het officiële gebruik ervan is.
De Zandvoortse ambtsketen

“Ooit wil ik nog eens vliegen pa”, “Tuurlijk jongen, zet maar op je lijstje”. Tim Besselink

maakte zijn wekelijkse rondje door het dorp en keek naar de overtrekkende vliegtuigen.
Zijn rondgang gaat vaak langs snackbar Het Plein. Bij een door Tim zelf uitgeschreven

competitie voor de beste frikadel van Zandvoort is deze eetgelegenheid ooit met stip op
de eerste plaats geëindigd.

Kenamju

Ook Marcel van Rhee van de
Zandvoortse vestiging van
Kenamju kreeg het woord.
Hij vertelde dat Kenamju al
vanaf 2006 bezig is om het
stukje grond waar vroeger
kleuterschool de Woelwaters
gevestigd is geweest, tegenover De Golf, te kopen om
er een nieuwe sportschool
op te zetten. “Dat ontlast de
woonwijk waar we nu gevestigd zijn wat parkeren en geluidsoverlast betreft”, gaf hij
als zijn mening. Volgens wethouder Belinda Göransson
moet dat kunnen want de
bestemming is Sport, Cultuur
en Ontspanning. Het bestemmingsplan in gewijzigde
vorm is te downloaden vanaf
de gemeentelijke website.

Genootschap Oud Zandvoort schenkt DVD
over ambtsketen aan burgemeester
In de oude B&W kamer overhandigde Arie Koper namens

Patat met vliegen!

wordt sedert 1837 bij alle officiële gebeurtenissen gedragen. Voor de eerste keer door
J. van der Mije die van 1837
tot 1866 het burgemeestersambt bekleedde.
De keten bestaat uit een zilveren penning met op de ene
zijde ‘Gemeente Zandvoort’
en aan de andere zijde het
wapen van Nederland met
de spreuk ‘Je maintiendrai’.
Welke zijde voorop gedragen
moeten worden hangt af van
in welke hoedanigheid de
burgemeester aanwezig is.

Alexander Slag van Het Plein met de winnaars Wouter Roodt (l) en Tim Besselink

Naast deze calorierijke versnapering mag hij ook graag
de patat bestellen. Met 14 jaar
en 27 kilo schoon aan de haak
is gezond eten belangrijk,
maar zijn calorieën zijn nog
veel belangrijker. Als hij al iets
lekker vindt, mag hij dat met
regelmaat bestellen van zijn
vader. Als het om snacks gaat
gebeurt dat dus altijd bij “de
mannen van Het Plein”.
Deze keer ging het bij de
snackbar iets anders dan
anders. Na de bestelling geplaatst te hebben, werd Tim
gevraagd zijn bonnetje te
voorzien van naam en telefoonnummer omdat er
een loterij aan vast hing. De
hoofdprijs: een helikoptervlucht! Tim hoorde het aan
en keek hoopvol naar zijn vader: “Mag ik eigenlijk in een
helikopter vliegen pa?” “Zorg
nou maar eerst eens dat je
als winnaar uit de bus komt
baas”, antwoordde zijn vader.
Met Pulmonale Hypertensie,

de aandoening waar Tim aan
lijdt, mag je niet hoger dan
1000 meter de lucht in omdat
anders de druk op de longen
te groot wordt. Vliegen is dus
uit den boze. Een helikopter
gaat echter niet zo hoog als
het om een rondvlucht gaat,
dus het zou spannend worden als hij de loterij mocht
winnen.
Toen ging het ineens snel. Een
paar dagen later kwam er een
telefoontje van Het Plein met
de mededeling: “Overmorgen,
half vier, rondvlucht over
Zandvoort. Je hebt gewonnen Tim”. Vanaf dat moment
is nachtrust passé en moeten
proefwerken worden overgedaan: Tim is in de ban van het
luchtruim.

van de regenboog. Naast
het blauw van het zuurstof
tekort ziet hij nu ook groen
van angst en rood van opwinding. Dan slaat de klok half
vier. Tim stapt in met een heel
serieus gezicht, de spanning
wordt gesneden. Motoren
brullen, propellers gaan rond
en daar gaat ie! Hij is eindelijk
los van de aarde. Snel, te snel
naar zijn zin is hij weer terug, maar wat een belevenis.
“Cool, vet, waanzinnig, te gek,
prachtig” en nog een paar superlatieven ontsnappen hem
en eigenlijk wil hij gelijk weer
terug de wentelwiek in. Het
leek wel 1000 meter maar
het waren er 150, prima te
doen voor een PH-patiënt en
een geweldig alternatief voor
vliegtuigen.

De dag verloopt als stroop
maar eindelijk is het kwart
voor drie. Het hele gezin gaat
op pad om Tims luchtdoop
mee te maken. Het ‘lijdend
voorwerp’ heeft alle kleuren

Tim heeft gevlogen, een
streep op zijn lijstje. Mannen
van het Plein, namens vader
Bob en zoon Tim Besselink,
heel hartelijk dank voor het
waarmaken van een droom!

De keten bestaat uit 22 zilveren visjes waarop de namen
van diverse burgemeesters
met het tijdvak vermeld
staan. Van de 22 visjes zijn
er nog 7 ongebruikt, zodat
voorlopig nog niet aan vernieuwing hoeft worden gedacht.
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Spirituele avond

Maandag 28 november in De Krocht
Inspirerende avond, geleid door Jaap Hooijschuur en
Marcel van Zuuren, 2 geweldige leermeesters op het gebied
van spirituele/persoonlijke ontwikkeling.
Laat je meenemen en inspireren tijdens deze avond!
Wie weet krijg je tijdens deze geweldige avond inzichten/
antwoorden op jouw vragen m.b.t. jouw leven!
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Entree: € 12,50 • Reserveer snel een stoel want vol is vol!!!
sheilatruder@hotmail.com of tel. 06-23349558

ZANDKORRELS

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.
.........................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Valk Glasstudio voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330

kantoorruimte nodig?
Zoekt u representatieve
kantoorruimte voor 1 à 2 personen,
voor 2 tot 3 dagen per week?
Neem dan contact op en vraag
naar meer informatie: 06-46046026

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex)
Zandvoort.
.........................................................
Thee weetje
Wist u dat thee helpt
tegen een slechte adem?
Thee bevat chemicaliën die
polyphenolen heten. Deze
chemicaliën vertragen de
groei van bacteriën die voor
een slechte adem zorgen.
Tea-Licious
.........................................................
Nieuw bij Plony’s
Haarwinkel:
Gel Polish Nagels.
Leuk voor de feestdagen,
blijven 2 tot 4 weken
mooi. Tel. 5733066
of 06-24278738
.........................................................
Opruiming
bij Brocante aan de kust
Woonaccessoires-meubelsbrocante-vintage kleding.
Kom snel langs! Brocante
aan de kust, Haltestraat 61a,
tel. 5713099
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Donderdag 24 november:
Informatiebijeenkomst
over gezonde voeding,
fybromyalgie en Aloë
Vera. Door Annette ter
Heijden. In Zandvoort,
10.15-12.15 uur
en 14.00-16.00 uur.
Reserveren of info:
5716511 of 06-29192442.
Zie ook:
www.gezondheidaanzee.nl

L. Paap
Medische hulpmiddelen,
06-51815360. o.a.:
nappy wrapper luieremmer,
zoogkompressen,
borstkolf, thermohouder,
sterilisator flessen,
flessenwarmer
tommee Tippee
.........................................................
De Feestdagen zijn
weer in aantocht.
Weight Watchers
helpt u er dan (en daarna)
stralend uit te zien.
Doe de cursus, elke
maandag 19.00-20.00 uur
in LDC. Gratis inschrijving
t/m 27-11-2011.
Info: 06-46117172.
.........................................................
Garages te huur
Van Galenstraat:
1 voor 1 auto € 120,en 1 voor 2 auto's
€ 145,- per maand
Info:06-53256274
.........................................................
Sinterklaasfeestje?
Boek een Sinterklaas
en/of Zwarte Pieten
bij ONAIR-Events.
info@onair-events.nl
www.onair-events.nl
Tel: 023-6200064
Nieuw: Wij verhuren ook
complete Sinterklaasshows
.........................................................
Peter Verschoor
ziet op 22 november
Abraham!
Liefs Ramona, Lindsey,
Mark, Sandy
en je aanstaande kleinkind
.........................................................
Wie heeft mijn ring
gevonden? Inscriptie:
‘Sarah 11-03-2005’.
Verloren in de Schoolstraat.
De ring heeft grote
emotionele waarde!
Tel. 06-22200099
.........................................................
Te huur: luxe appartement
in centrum.
Boven discotheek Chin Chin.
G/W/L/TV en Internet.
Alles incl.: € 750 p.m., 1 mnd
borg. Info: 06-53344660
.........................................................
Garnalennetten
(nieuwe kro's)
Div. maten 1.65 - 2 m. breed.
Andere afm. op aanvraag.
Netvernieuwing
Tijd. prijsreductie
info: tel. 5716520,
06-40458900 of
www.garnalennet.nl
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C U L T U U R
Sporen uit het verleden

Beaujolais Primeur
party in café Neuf
door Nel Kerkman

kurkt gaan worden. Traditiegetrouw wordt de eerste en

VOC schip de Hollandia

dus nog zeer jonge wijn uit deze wijnstreek in Frankrijk
op de derde donderdag in november vrijgegeven om uit

Het schitterend gebrandschilderde raam met als afbeelding het VOC schip Hollandia komt van origine uit café Hollandia, wat destijds gevestigd was op de hoek
Zeestraat/ Stationsstraat. Tijdens een verbouwing is het raam verwijderd en heeft
de huidige eigenaar het raam bij Glasstudio Marc Valk laten restaureren.
Menig Zandvoorter heeft vele herinneringen aan het gezellige Hollandia café annex bar, waar het jarenlang goed
toeven was. Het raam is niet gesigneerd dus de maker van
deze mooie afbeelding is onbekend. Op de spiegel van het
schip staat onder het wapen de naam Hollandia.

VOC Hollandia

De Hollandia was een spiegelretourschip van de Vereenigde
Oostindische Compagnie (VOC) dat in 1742 op de
Amsterdamse VOC werf is gebouwd. De Hollandia was geen
geluk beschoren. Al op de eerste reis is het schip vergaan,
bij de Scilly eilanden aan de zuidwestpunt van Engeland.

te schenken. Bij café Neuf gaat dat, eveneens traditiegetrouw, met een feest gepaard.

Samen met de Over
nes en de Heuvel vertrok het schip in juni
1743 van de rede van
Texel. In Het Kanaal
raakte de Hollandia
weg van de andere
twee schepen en werd door de golfslag op de rotsen van
Annet gedreven. De Hollandia is daar op 13 juni vergaan,
waarbij 276 mensen omkwamen. In 1971 is het wrak van
het schip weer gevonden door een duiker. In zes jaar tijd
zijn er 50.000 zilveren munten van het schip opgedoken.

Heeft u ook een of meer glas-in-loodramen in huis? U kunt 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

Nieuw Collage des Colleges geeft ‘wauw’ gevoel
Elke vier maanden exposeren twee kunstenaars van de Beeldende Kunstenaars Vereni-

ging Zandvoort (BKZ) hun werk in de collegevergaderkamer in het raadhuis. Dit keer zijn
de kunstwerken van de Zandvoortse Lilian Gaus en de Heemsteedse Annemarie Sybrandy
voor vele bezoekers van het college te bewonderen.

meer met materie schilderen
bezig en gebruikt daarbij allerlei bruikbare materialen. In
de toekomst geeft ze schildercursussen in Spanje omdat
ook daar haar roots liggen.

Annemarie Sybrandy

Annemarie Sybrandy (l.) en Lilian Gaus presenteren hun kunstwerken aan burgemeester Niek Meijer

tekst en foto Nel Kerkman

De twee exposerende kunstenaars versterken elkaar
en zijn qua kleurstelling aan
elkaar gewaagd. Het is zeker
een ‘wauw’ gevoel als je de
collegekamer binnen stapt.
Hoewel de kunstenaars de
inbreng van elkaars kunstwerken niet weten is de com-

binatie altijd zeer verrassend.
Zelfs voor BKZ coördinator
Margreet Ras, die dit project
ondersteunt, is het telkens
weer een unieke samensmelting van kunst.

Lilian Gaus

Haar acryl schilderijen zijn
vrolijk en hebben een positieve uitstraling. Haar passie

Vanavond zal in café Neuf de Beaujolais Primeur 2011 ont-

voor de schilderkunst is al van
kinds af aanwezig. Haar voorkeur gaat niet naar een bepaald onderwerp uit. Meestal
laat ze het gebeuren en dan
vergeet ze alles en iedereen.
Haar schilderstijl is niet in
een hokje te stoppen, het zit
tussen het figuratieve en het
abstracte in en is zeer kleurrijk. Tegenwoordig is Gaus

Sinds 2000 is Sybrandy actief met mozaïek en besloot
haar beroep op te geven voor
de kunst. Ze volgde bij de
Haarlemse Kunstacademie
de richting Beeldende en
ruimtelijke vorming. Ze geeft
cursussen in mozaïeken en
maakt in opdracht fantastische mozaïeken. Haar aanwezige kunstobjecten vragen de
aandacht en geven zeker stof
tot gesprek. Elk scherfje in het
object heeft een verhaal en
komt vaak van ver weg. De
scherven in ‘ton sur ton’ geven de objecten zoals spiegellijsten, vazen een uitdagende
compositie. Momenteel heeft
Sybrandy een project in Den
Haag afgerond waar bewoners hun eigen binnentuin
mochten opfleuren met onder andere banken. Misschien
een leuk idee voor Zandvoort?

Saskia Laroo

Een van de meest toonaangevende trompettistes van
Nederland, Saskia Laroo,
komt naar café Neuf om
het feest luister bij te zetten. Laroo is bepaald geen
onbekende in Zandvoort
want regelmatig heeft zij
hier, in wisselende samenstellingen, met groepen
opgetreden. De muziek van

Laroo kenmerkt zich
door een geheel eigen
geluid dat het midden
houdt tussen funk, pop,
dance en moderne jazz
maar ook invloeden van
reggae en salsa zal de
kenner zeker ontdekken; in het kort, het
geluid van de tegenwoordige tijd. Laroo is
echt een artiest die bij
dit soort gelegenheden
de sterren van de hemel
kan spelen en dat zal ze
ongetwijfeld ook doen.
Haar bijnaam is niet
voor niets ‘Lady Miles
Davis’!
Vanavond aanwezig zijn
is eigenlijk een must voor
de wijnliefhebbers en de
muziekliefhebbers. De
aanvang is om 20.00 uur
en de entree is gratis! Een
mooie gelegenheid dus om
van wijn en muziek te gaan
genieten.

Sinterklaastoneel
in theater De Krocht
Traditiegetrouw hebben leerkrachten van de Zandvoortse

basisscholen ook dit jaar een Sinterklaastoneelstuk ingestudeerd. Het is dit jaar het stuk IJzerlijm geworden, een
blijspel in drie bedrijven. De uitvoering staat onder leiding
van Ed Fransen.

Baron Oudenkael heeft schulden bij de belasting en dient
deze binnen 24 uur betaald te
hebben. Hij wil kasteel voor
publiek toegankelijk maken
om geld binnen te krijgen.
zijn gouvernante wil hier echter niets van weten en probeert dit te beletten. Kortom
spanning en sensatie ten top.
Alle leerlingen van de Zand
voortse basisscholen zullen

ook dit jaar weer genieten
het toneelspel van hun ‘juffen en meesters’. Het decor is
dit jaar als project gemaakt
door leerlingen van het Wim
Gertenbach College. Mocht u
geïnteresseerd zijn dan kunt
u voor de voorstelling van 25
november aanstaande gratis
kaarten bestellen via sinterklaastoneelzandvoort@
gmail.com. Aanvang 20.00
uur in theater De Krocht.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand november voor Pashouders:

Huisgemaakte Erwtensoep
2 liter € 8,00

Kaas van het huis
minder vette kaas (30+)
De prijs is net zo mager:
nu 500 gram € 4,98

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Wist u al dat wij de
nieuwe SIA collectie
binnen hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

Medina Woninginrichters

Aanbieding: Bonaparte Esprit tapijt
van € 109,- nu voor € 89,- per meter, gratis gelegd.

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

www.medina-woninginrichting.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 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.

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

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
Speciale actie:

Le Dûb strijkvrije shirts
2 voor € 99,95

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Walk of Fame

voor de mooiste herenshirts

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

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

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2012 aan!
Voor € 5,- profiteert u heel 2012 van
vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2012
(geldig tot en met 31-12-2012)

2012
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Ondernemend Zandvoort heet
Sinterklaas hartelijk welkom

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding voor vrijdag en zaterdag:
• Gevuld speculaastaartje van € 5,95 voor € 4,95
• Onze bekende gevulde koek van € 1,45 voor € 1,25
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

De meest
creatieve ondernemer
van 2010 / 2011
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Sint is alweer op zoek en
vond het bij de Kaashoek.

Nieuw

uit de keuken van Fleur,
mosterdsoep met gratis stokbrood.

* Let op! De bonnen actie is gestart. Beperkt aantal bonnen verkrijgbaar.
Op=op! Niet in combinatie met andere acties

Elke maandag tot en met vrijdag
een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.
1 Giros
2 Kipfilet
3 Souzouki
4 Mousaka
5 Souvlaki
Deze gerechten worden geserveerd
met frites, rijst, salade en tzatziki.
U kunt natuurlijk ook van de
gewone menukaart bestellen.

Diversen smaken wildpaté
met gratis cumberlandsaus.
ww

Haltestraat 38, tel. 571 50 00

lo x
w.fi

enia.info
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Dorpsgenoten

40 jaar Zonnebloem
afdeling Zandvoort

door Nel Kerkman

De slogan ‘Bij 40 jaar begint het leven’ is niet van toepas-

sing voor de Zandvoortse afdeling van de Zonnebloem.
Deze fantastische, hechte vrijwilligersvereniging zet zich

Willemien Elsman
Natuurlijk hoort Bentveld bij gemeente Zandvoort. Maar
toch kwam er een vraag naar boven toen ik las dat de winna-

res garnalen pellen uit Bentveld komt. Want hoe kan iemand
uit Bentveld de Zandvoorters verslaan met garnalenpellen?
Op zoek naar het antwoord ging ik op visite bij Nederlands
kampioen garnalenpellen 2011, Willemien Elsman.

Elsman presteerde het om de beste garnalenpellers uit
Zandvoort met kop en schouders achter zich te laten. Mijn
eerste vraag aan haar is: wat is je geheim? “Eigenlijk is het
geheim heel simpel”, zegt Willemien, “ten eerste
kom ik niet uit Zandvoort. Ik ben in Noord
Oost Groningen geboren in het plaatsje
Tenmunten. Van kinds af aan pelde ik
samen met mijn moeder en zusjes
garnalen voor een extra centje. Ik
was me niet bewust dat ik snel
kon pellen. Volgens mijn moeder had ik altijd het schaaltje
vlug vol dus haar verbaasde het
niets dat ik onlangs de wedstrijd gewonnen had. Omdat
ik later naar het Westen verhuisde, heb ik na mijn 14de niet
meer gepeld. Maar eigenlijk verleer je zo iets niet dus is de spreuk
‘jong geleerd, oud gedaan’ zeer toepasselijk.”

(Zoutkamp) komt, zij pelde 177 gram. Volgend jaar zal ik zeker de titel gaan verdedigen en wie weet komt er ooit nog
eens een Wereldkampioenschap naar Zandvoort. Want ook
de Belgen kunnen goed garnalen pellen”, aldus Willemien.
Dus beste Zandvoorters, we zullen flink ons best moeten
doen om de titel weer terug te pakken. Zo te zien wordt er
goed gevangen dus oefenmateriaal genoeg. Hoort en zegt
het voort!

Afhaalpunten

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

gezonden en zieken. Gezelschap, contacten en een goed gesprek staan tijdens het Zonnebloembezoek altijd centraal.

Koninklijke onderscheiding

Uiteraard heeft Willemien geen lintje ontvangen omdat ze
zo goed garnalen kan pellen. Voor deze bijzondere onderscheiding moet je wel iets meer
in je mars hebben. Vorig jaar werd ze
blij verrast door burgemeester Niek
Meijer toen ze niets vermoedend
bij strandpaviljoen Republiek een
terrasje pikte. Haar man zat in
het complot en later kwamen
familie, vrienden en kennissen quasi nonchalant het terras op lopen om het heugelijk
feit mee te vieren. Toen ook de
burgemeester aanwezig was
voelde Willemien nattigheid.
Willemien ontving het lintje
onder andere vanwege haar betrokkenheid bij diverse (vrijwilligers)projecten waarbij zij zich, nog
steeds, actief en onbaatzuchtig inzet voor
Willemien Elsman
haar medemens. Zij is 40 jaar werkzaam geGenoat oftewel garnael
weest binnen de Sociale Verzekeringen waar zij aan
“Toen ik samen met mijn man Nard 5 jaar terug in
Bentveld (gemeente Zandvoort) kwam wonen, kocht ik de de wieg heeft gestaan van een specifieke dienstverlening
garnalen lekker vers uit IJmuiden”, vervolgt Willemien haar aan jonggehandicapten. Werkzaam als arbeidsdeskundige
verhaal, “in 17 minuten pel ik dan een kilo garnalen weg! In heeft zij voor de onderkenning en de basisontwikkeling van
de krant las ik van het Nederlandse kampioenschap garna- deze dienst geen (extra) bezoldiging ontvangen. Tevens
lenpellen georganiseerd door Thalassa en café Oomstee. Het was Willemien lid van de kerkenraad van de Protestantse
leek me leuk om mee te doen en ik was benieuwd of het me Gemeente Aerdenhout, nadien is ze nog actief lid van de kerk
zou lukken om de beker te winnen.” Willemien vertelt dat en vervult deze taak met volledige inzet en met passie. Ze is
er verschil is tussen de Zandvoortse ‘garnael’ (in ‘t Gronings al jaren mantelzorger en helpt een probleemgezin om hun
‘genoat’), en die uit IJmuiden. “De garnalen uit Zandvoort leven weer dragelijker te maken. Verder vermeldt het rapport:
zijn vaak kleiner en natter dan de garnalen uit IJmuiden die “Ze heeft een groot sociaal hart, is naturel en spontaan, heeft
groter en steviger zijn. Voor mij pelt dat lekkerder en sneller. humor en kan zeer goed relativeren. Daarbij staat ze altijd
Tijdens de finale waren het Zandvoortse garnalen en dat voor mensen klaar.” Ondanks dat Willemien ‘pas’ 5 jaar een
was voor mij even doorzetten. Het grappige is dat nummer dorpsgenoot is, heeft ze deze eervolle plaats in deze rubriek
twee van de finale, Bineke Bottema, ook uit Noord Groningen terecht verdiend. Zoals Willemien is er tenslotte maar één!

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

belangeloos in voor een samenleving waar plaats is voor

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Bestuur van de Zonnebloem Zandvoort

door Nel Kerkman

De Nationale vereniging De
Zonnebloem is ontstaan uit
een radioprogramma speciaal
voor zieken en gehandicapten.
Presentator Alex van Wayen
burg startte in 1945 ermee bij
Radio Herrijzend Nederland.
Een jaar later nam de KRO
het programma over dat inmiddels ‘Radioziekenbezoek
De Zonn ebloem’ werd genoemd. Het ideaal van Van
Wayenburg sloeg enorm aan,
waardoor op 17 januari 1949
de Stichting De Zonnebloem
werd opgericht.
Zonnebloem Zandvoort is in
1971 opgericht door mevrouw
Wies Brockhus, zij was ook de
eerste voorzitter van deze afdeling die in de 40 jaar is uitgegroeid tot een hele grote en
vooral sterke Zonnebloem. In
2007 jaar ontving Zandvoort
de landelijke bokaal ‘Gouden
Zonnebloem’, met hun originele bloemencorso waar
duizenden zonnebloemen in
verwerkt waren.

Zilveren erespeld

Bij een jubileum hoort ook
een speech. Daarvoor was
voorzitter regio Zuid Kenne
merland Diane Martens aanwezig die het huidige bestuur
in het zonnetje zette. De dames Herma Bluijs, Marianne
Mettes, Sandra Kluijskens en
Thea de Roode zijn als bestuur
gemiddeld 20 jaar verbonden

aan de afdeling. Waarbij De
Roode nog eens extra werd
toegesproken vanwege haar
kwaliteiten als voorzitter. Ze
ontving onder groot applaus
de zilveren erespeld plus oorkonde die elk lid ontvangt bij
een 10-jarig lidmaatschap.

Staan voor iedereen klaar

Zonnebloem Zandvoort
verzorgt niet alleen kleine
evenementen maar ook de
huisbezoeken geven de 17
vrijwilligers inspiratie tot
ondernemende initiatieven.
Bijvoorbeeld: samen naar de
film, een theatervoorstelling,
het museum, een concert of
gewoon een eindje wandelen, een middagje winkelen,
een potje schaken. Alles is
mogelijk om het leven van
hulpbehoevenden en mensen met een lichamelijke beperking te verrijken. Verder
is er jaarlijks een boottocht
met het riviercruiseschip MS
De Zonnebloem en worden er
vakanties verzorgd. In de 40
jaar was niets hen te veel en
gaat Zonnebloem Zandvoort
op voor een gouden jubileum.
Wilt u het Zonnebloemwerk
steunen dan kunt u dat doen
bij hun kraam op de jaarlijkse Feestmarkt van 27 november in het centrum van
Zandvoort. Of financieel ondersteunen door een bedrag
te storten op rekeningnummer 572413 t.n.v. Zonnebloem
Zandvoort.
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Geleidelijk zachter
BY CHRIS KUIN

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012

driegangen menu voor € 29,50

Kinderen:
Timmercursus, voor jongens en meisjes
Van poppenhuismeubels tot vogelhuisjes, alles kun je leren maken
Vrijdag 15:30 – 17:00
27 januari – 27 maart

Peuters in beweging, vanaf 2 jaar
Samen met (groot)ouder de wereld spelenderwijs ontdekken. Na
afloop kun je samen met de andere ouders en kinderen iets drinken.
Woensdag 9:30 – 10:30		 15 februari – 25 april

Creatief met digitale foto’s, vanaf 9 jaar.
Donderdag 15:30 – 16:45

19 januari – 23 februari

Theater maken.
Maak kennis met theater maken en leer wat erbij komt kijken
Woensdag 16:00 – 17:30
11 januari t/m 22 februari

Volwassenen bewegen:
Houding en Conditie op muziek 55 plus
instromen kan altijd!

Donderdag 14:30 -15:30

Naast onze à la carte kaart:

22 september t/m 15 dec
12 januari t/m 26 april

(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

Cajun kipfilet
met knoflook-bieslook mayonaise
of
Warme geitenkaas met lavendelhoning
iii
Kalfs rib-eye met pepersaus
of
Zalmfilet met pasta en kaassaus
iii
yoghurtijs
Dinsdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Hatha Yoga, gymnastiek voor lichaam en geest
Vrijdag 11:00 – 12:00

13 januari t/m 27 april

Struinen in de Duinen,
geniet van het voorjaar en leer van al wat er leeft

Woensdag 10:00 – 11:30

7 maart t/m 4 april

Creatief:
12 januari

Aquarelleren/Open Atelier
Dinsdag 9:30 - 12:00 en 13:00 - 15:30 24 januari t/m 17 april

Boetseren en Beeldhouwen
23 januari t/m 23 april
26 januari t/m 19 april

Talen:
Spaans II Een vervolg op Spaans I
Woensdag20:30 – 22:00

25 januari t/m 18 april

Nederlands Als Nederlands je 2de taal is of wanneer je
je grammatica wilt ophalen.

Donderdag 10:30 - 12:00

26 januari t/m 19 april

Engelse Conversatie
Donderdag 13:00 - 14:30

26 januari t/m 19 april

Computer:
Beveiligen, schoonmaken en versnellen van je PC
Maandag 20:00 – 22:00

16 januari t/m 13 februari

Office 2007 voor ZZPers
Woensdag 20:00 – 22:00

18 januari t/m 22 februari

Website bouwen en onderhouden
Donderdag 20:00 – 22:00

Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook de seniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,-Do 17-09-09

beter inzicht in jezelf door de magie van de getallen

Maandag of
19:30 – 22:00
Donderdag

Seniorenmenu: € 7,00

Let op: Wij bezorgen gratis!

Numerologie Workshop,
Donderdag 9:00 – 12:00		

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

		

Bel: 5712102

Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

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

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

WINTERBANDEN
Vr 25-09-09

Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool

Za 26-09-09

Kippenbout met frites en sla

De
temperatuur
daalt,
dus
tijd om
de auto
Zo 27-09-09
Bal gehakt met
gebakken
aardappelen
en bloemkool
Bestellen voor 11.00te
en bezorgd
tussen 12.00
en 14.00 uur of eventueel tussen
16.00 en
winterklaar
maken.
Winterbanden
zorgen
17.30 uur. U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken
het seniorenmenu.
Bent u in bezit onder
van de ZandvoortPas,
krijgt u een toetje
bij van
een
temperatuur
de 7dangraden
voor
gratis.
een
betere
prestatie.
Brasserie restaurant Harocamo
Kerkstraat 14 | 023-5712102

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen
Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

19 januari t/m 23 februari

Senioren Computercursussen
Snuffelcursus, basiscursus op vervolgcursussen

Dinsdag 10:00 – 12:00

datum op aanvraag

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
16

 023-5719013

Rond medio oktober werd menigeen opgeschrikt, of
wellicht verblijd door een nogal k(b)oude aankondiging
in het journaille van een op handen zijnde ‘horrorwin-

ter’. Vanaf half november zou het helemaal los moeten
gaan met Thialf (Koning Winter) in de Lage Landen.
Dikke pakken sneeuw en
diepvriestemperaturen tot
zelfs beneden -20 graden
zouden aan de orde van de
dag zijn richting december. Ondergetekende, die
de afgelopen drie winters
expliciet voor koud is gegaan (verwachting steeds
gedaan in de voorafgaande oktobermaanden), gaat
nu juist voor vrij zacht en
verwacht dus helemaal
niets van een horrorwinter, wat daar ook onder
verstaan moge worden.
Een miniprikje van Koning
Winter was er trouwens
afgelopen zondag tot
veler verrassing wel in
Drente. Daar daalde de
temperatuur zondagnamiddag tot onder nul
in een kille ijzige mist.
Zandvoort bleef steeds
rond het vriespunt gedurende de kleine uurtjes en
inmiddels zit het koudere
weer er al weer op.
Na een vrij zonnige
woensdag met een nogal
waterkoud aanvoelende
zuidoostenwind en 7-8
graden, ruimt de wind geleidelijk naar zuid of zuidwest en komt geleidelijk
zachtere lucht binnen via
Zuid-Holland.

In het tijdpad donderdag
tot en met zondag is er
meestal meer bewolking
en loopt het kwik op tot
in de dubbele cijfers. De
nachtelijke kou is dan zo
goed als weg. Bovendien
neemt de kans op (mogelijk) soms wat lichte regen
toe wanneer zwakke oceaanfronten ons land net
weten te schampen. Veel
fleuriger wordt het weer
dus niet en vooral als het
zwaar bewolkt blijft oogt
het ronduit somber buitenshuis. Pluspuntje is
wel dat de temperatuur
dus oploopt.
Zoals gezegd is er deze
maand geen zicht meer
op serieus winterweer,
of het zou op de valreep
nog kunnen vlak voordat
december op de kalender
staat. De eerste helft van
deze maand was zowat
recordwarm in een groot
deel van de randstad en
het is nu al vrijwel zeker
dat ook de maand in toto
als zeer zacht in de boeken genoteerd zal gaan
worden.
Meer info is er via de webzijde www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto
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Uitgesproken!

Interview
Tevredenheid

Vlechtjesveteraan

Ieder mens die een verhaal heeft en daar met passie over kan

vertellen, boeit haar. ‘Kan niet bestaat niet’ is haar motto en ge-

loven in jezelf is een must. Tijdens haar werk en in het leven van
haar kinderen treedt ze op de voorgrond, verder is Mandy Berg
liever een wat meer ‘op de achtergrond’-type.
door Mandy Schoorl

Al sinds 1998 is zij de wederhelft van het unieke, hardwerkende koppel Berg. Mandy en Patrick werden in 2002 eigenaar van de Zeemeermin viskraam. De altijd goedlachse
Mandy loop je niet snel voorbij op de boulevard. Menig
visje heb ik bij haar besteld. Toch heeft het harde werk een
keerpunt gekend.
Mandy, die na de Mavo begon als gediplomeerd kapster,
is na vele fijne jaren werk bij J&M Coiffures, geëindigd
in totaal iets anders. Zij en haar man waren beide bijna
constant aan het werk in hun eigen sector en zochten
daarom naar iets voor hen samen. Jaren van aanpoten in
de viskar heeft ze gebracht tot waar ze nu zijn. Vooral op
warme dagen ligt de druk heel hoog. Heeft zij er nou nooit
moeite mee om altijd te moeten werken met zonnig weer?
Nee, het nodig zijn op zulke dagen is nog altijd de drijfveer
die haar dan stuurt.
Ruim 2 jaar geleden is zij beter voor zichzelf gaan zorgen
door haar leven uit die tornado proberen te halen. De

Mandy Berg

‘werkknop’ stond altijd aan, waardoor er weinig tijd over
was voor haar kind, om te ontdekken wie Mandy eigenlijk was en welk pad zij voor zichzelf in petto had voor de
toekomst. Tijd om daarover na te denken was er niet. ‘Tig’
gesprekken met een psycholoog waren ervoor nodig om
daar achter te komen. Door deze gesprekken heeft zij veel
over haar eigen gevoel geleerd.
Haar moeder en stiefvader zijn haar rots in de branding,
vooral wat oppas voor de kinderen betreft. Zonder hen hadden zij nooit de viskar kunnen runnen. De geboorte van hun
2e kind was dan ook het punt waarop ze dacht: “Wil ik dit?
Wil ik dat mijn kinderen zich meer thuis voelen bij oma?
Wil ik dat mijn leven zo gejaagd blijft doorgaan?” Het was
een harde leerschool, maar het is het omslagpunt in haar
leven geweest. Nu heeft ze rust. Ze heeft er indertijd voor
gekozen om alleen de weekenden nog maar mee te draaien
in de viskraam. Doordeweeks helpt ze in de ochtenden mee
in de loods zodat ze er ’s middags kan zijn als de kinderen
uit school komen. Een thuis in huis creëren, daarmee is zij
intens gelukkig op dit moment.

Kijk nou eens!

Waar is het ooit fout gegaan? Ik zie de laatste tijd alleen
maar kerels om mij heen met chihuahua’s. Het is de grootste
degradatie van het manlijk ras op dit moment. Worden ze gedwongen door hun vrouw om publiekelijk voor paal te lopen
of zijn ze zo erg in de diepste krochten van de menopauze
beland dat ze die softenon-teckel gaan zien als hun tweede
leg die nooit groot zal worden?
De tijden dat zo’n ‘man’ er met een blonde meid van in de
twintig vandoor gaat, zijn voorbij. Waarschijnlijk is dat alleen
weggelegd voor de rijken onder ons die zich een scheiding
en een nieuwe liefde nog kunnen permitteren.
Als ik over straat loop en ik zie een trillend hoopje inteelt op
de arm zitten van een vlechtjesveteraan, dan wil ik het liefst
een blokje omlopen. Je weet namelijk nooit of zoiets besmettelijk is zoals het Uggs- en Crocsvirus. Maar laatst moest ik
helaas dezelfde kant op. En toen gebeurde het volgende.
Manlief zette het mormel neer, liep samen met zijn vrouw
die ook al zo’n kefapparaat had naar een winkel en die levende pacemaker van hem ging af. Er kwam een geluid uit
alsof David de kabouter een vasectomie zonder verdoving
onderging. Op datzelfde moment kwam de opvoedkunde
van chipapa om de hoek kijken en hij riep met een strenge
stem dat hij nu moest ophouden met blaffen want anders
mag hij vanmiddag niet meer mee. Dat zal hem leren, onopgevoede puber! Oh, wacht even, het is een hond. Dus ze zien
zo’n knaagdierhond echt als een kind?
Het zorgt in ieder geval voor hard gelach op straat dus dat
moet je die man nageven. Eenmaal thuis gekomen zal die
kerel waarschijnlijk het beestje een
boetekleed laten dragen in de vorm van
een nieuw hondenjasje. En dan heeft hij
toch de voldoening gehad om zijn kinderdroom in werkelijkheid om te zetten:
als een klein meisje met blonde vlechtjes, Barbie in een nieuw outfitje hijsen.

door Ramona Jonkhout

Tegeltje
‘Vrede in ons hart is
het grootste geluk!’
Zandvoortse fauna: Terwijl de herten op de duintoppen
toekijken, maken de koeien kennis met de plaatselijke bevolking…

Oosterse wijsheid
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Buitenschoolse opvang De Boomhut
Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.
www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort

Installatiebedrijf
Ton Bakker

Hét APK keurstation

APK KEURING

Tel.: 023-572 01 52
06-402 952 13
www.ton-bakker.com

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

De winter een slag voor zijn.
Laat je CV ketel nakijken.
Onderhoud zonder vast service contract.
Vaste prijs € 70,- excl. onderdelen.

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Iemand eens in de Spotlights zetten?
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

aflevering 15

Full house in Zandvoort?

Pokertoernooi in Holland Casino Amsterdam top-evenement
Van 5 tot en met 12 november werd in het Holland Casino

Amsterdam het Master Classics of Poker toernooi gehouden,
een van de grootste pokerevenementen van Europa. Het was
alweer de 20e editie, en het was weer groter en succesvoller

dan vorig jaar. Zou het niet mooi zijn als we in Holland Casino
Zandvoort ook zo’n topevenement zouden krijgen?

Honderden professionele en
amateurpokeraars uit binnen- en buitenland kwamen
naar het Leidseplein om mee
te doen aan een van de 9
toernooien die vorige week
georganiseerd werden in
het kader van de 20e Master
Classics of Poker. In totaal viel
er meer dan drie miljoen Euro
aan prijzengeld te verdienen.
De hoogste prijs was bijna
Sascha Visser deed het fantastisch
€ 400.000, voor de nummer 1 van het zogenaamde
Main Event, een vierdaags toernooi voor 300 spelers die elk
€ 5.000 in moesten leggen om mee te mogen doen. Voor het
eerst sinds 1995 ging de hoofdprijs naar een Nederlander, de
Rotterdammer David Boyaciyan.

Documentaire

Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat ik als eindredacteur heb
meegewerkt aan een televisieregistratie van dit evenement.
Niet een hardcore wedstrijdverslag, maar een documentair
verslag van de gebeurtenissen voor en achter de schermen.
We wilden de kijker een blik in de keuken van de wereld die
poker heet gunnen. We kozen ervoor om acteur, presentator en
dj Sascha Visser mee te laten doen aan het Main Event en te
volgen hoever je als poker-dummy kan komen. Want uiteraard
zijn spelinzicht, karaktereigenschappen en ervaring van groot
belang, maar je moet ook de goeie kaarten krijgen.

BN’ers aan tafel

Geluk maakt wel degelijk deel uit van het spel. Sascha had wel
eens een paar potjes poker gespeeld, maar dat stelde niet veel
voor. We regelden een professionele coach voor hem, pokerprof
Guido de Bruijn, en vervolgens was het een kwestie van God
zegene de greep. De kans was natuurlijk groot dat Sascha er in
een paar uur uit zou liggen, en dan waren we deze invalshoek
voor de rest van het verslag kwijt. Maar in het kader van dit
gebeuren vonden we dat wij ook wel een gokje konden wagen.
En mocht Sascha snel sneuvelen, dan zouden we ons focussen op andere Bekende Nederlanders die aan het toernooi
meededen: onder meer Fatima Moreira de Melo, Hugo Borst,
Horace Cohen en Marc van der Loo hadden zich ingeschreven.
Fatima werd in 2009 negende, dus dat bood perspectieven.

Bloedspannende eindstrijd

Walk of Fame

Sascha en Fatima belandden middels de plaatsingsloting aan
dezelfde tafel. En het wonder geschiedde: Fatima vloog er hal-

verwege dag 1 al uit, maar Sascha hield stand! Hij speelde
zelfs een van de vijf beste pokeraars van Nederland, Koert de
Bakker, van de tafel. Coach Guido de Bruijn kon zijn ogen niet
geloven toen hij zijn protégé zo boven zichzelf uit zag stijgen.
Uiteindelijk schopte onze hoofdpersoon het tot een respectabele 56e plaats. Hugo Borst werd 35e en verdiende daarmee
€ 7.300. Marc van der Loo werd 10e en sleepte € 19.000 in de
wacht. En in de bloedspannende eindstrijd wist onze landgenoot David Boyaciyan de Finse favoriet Jussi Nevanlinna
te verslaan. Boyaciyan mocht € 382.000 in zijn zak steken,
Nevanlinna kreeg ook nog altijd € 227.850 mee naar Finland.

16 camera’s

Behalve van al dit meeslepende gepoker maakten we ook opnamen van het personeel van Holland Casino, voor en achter
de schermen. We maakten opnamen in het magazijn, in de grote keuken, in het kantoor van de bewaking, in de telkamer waar
al het prijzengeld en alle chips liggen, in de personeelskantine:
we mochten overal in en bij en onder en tussen. Daarbij viel
me op wat een perfect geoliede organisatie het Holland Casino
is. Er werden dealers vanuit heel Nederland opgetrommeld. Er
liep vier keer zoveel horecapersoneel als normaal rond want er
moesten honderden pokerspelers van eten en drinken worden
voorzien. Op de laatste twee dagen van het toernooi kwam er
ook nog eens een grote televisiewagen naast het casino staan
om met 16 camera’s en minstens evenveel arbeidskrachten
verslag te doen via een live broadcast op internet. Maar alles
liep op rolletjes, alsof het dagelijks werk was en er wekelijks
dit soort evenementen plaatsvinden.

Full house in Zandvoort

Wat ik mij afvroeg toen ik afgelopen zondag na de eindmontage naar huis reed terwijl de uitzendbanden met vliegende vaart naar RTL in Hilversum werden gekoerierd (het
programma werd daags na de finale uitgezonden): zou het
niet fantastisch zijn als wij in Zandvoort ook zo’n toernooi
in het Holland Casino zouden krijgen? Misschien tussen de
Amsterdamse Masters in, ergens in april. Natuurlijk is ons
casino veel kleiner, maar een tweedaags event in plaats van
een week, en dan niet negen toernooien zoals in Amsterdam,
maar één of twee. Als ik al die spelers hoorde over hoe ze nog
een paar dagen in Amsterdam bleven om de stad te zien, al
die mensen die in hotels in de binnenstad zaten, dat is toch
een prachtige manier om een paar honderd gasten naar ons
dorp te lokken? Dan heeft onze middenstand ook in het vroege
voorjaar een full house!

Leo Horn,

de strengste scheidsrechter ooit
Met meer dan 1500 wed-

strijden op zijn naam,
waaronder 41 interlands
en twee Europacup fina-

les, is Leo Horn een van de
succesvolste scheidsrechters uit de vaderlandse
voetbalgeschiedenis.

Hij

woonde een groot deel van zijn leven in Bentveld, ge-

meente Zandvoort, maar hij werd geboren in Sittard, in
1916, in dezelfde buurt als Toon Hermans.

Ze waren jeugdvrienden en organiseerden samen circusvoorstellingen, met Toon als de clown en Leo als de directeur. Van de opbrengst kochten ze zoveel zoute drop dat
ze zich misselijk aten. Toen Leo 12 was verhuisde het gezin
Horn naar Amsterdam. Na zijn eindexamen hbs rolde hij
de textiel in, waar hij zich opwerkte van jongste bediende
tot eigenaar van een stoffenwinkelketen met 16 filialen.
Zijn echte passie was echter voetbal. Als zesjarig jochie kon
hij al een verdienstelijk balletje trappen, maar een stevige
knieblessure verhinderde dat Leo zijn brood als prof kon
verdienen. Als pleister op de wonde koos hij voor het ambacht van scheidsrechter. Hij bleek een natuurtalent en in
1938, pas 22 jaar oud, maakte hij de overstap naar de KNVB.
Twee jaar later brak de oorlog uit. Leo Horn was Jood, dus in
’41 raakte hij werkloos en dook vervolgens de illegaliteit in.
Hij sloot zich aan bij de verzetsbeweging en was zeer actief
in het helpen van onderduikers. Hij deinsde er zelfs niet
voor terug om met gevaar voor eigen leven mee te werken
aan een bomaanslag op een Duitse munitieopslagplaats.
Na de oorlog pakte Horn de draad van zowel het scheidsrechteren als de textiel weer op. Door zijn snoeiharde,
autoritaire manier van wedstrijdleiden kwam hij in 1952
op de lijst van de Fifa te staan. In totaal floot hij 133 internationale wedstrijden, met als hoogtepunten de WK in
Chili in 1962 en de Europacup 1 finales van 1957 en 1962.
Eén van de voetballers die Horns strenge manier van optreden aan den lijve ondervond was de destijds nog jonge
Willem van Hanegem. Toen ‘De Kromme’ protesteerde tegen een beslissing van Horn, kreeg hij van de arbiter een
schop onder zijn kont. Een andere stunt was dat toen een
speler te lang treuzelde, Horn diens hoekschop maar zelf
nam.
In 1966 hing Horn zijn fluit in de wilgen. Zijn textielketen
was inmiddels uitgegroeid tot een miljoenenonderneming. In 1992 verkocht hij het concern, met behoud van de
naam Leo Horn. Zijn opvolger richtte de onderneming binnen twee jaar ten gronde, tot Horn’s diepe teleurstelling.
In 1996 overleed hij aan een beroerte. Leo Horn is twee
keer getrouwd geweest en had één dochter, Elles (1969).
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kookrubriek

Benodigdheden voor 1 pot zuurkool:
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Oplossing Breinbreker
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Oplossing Kakuro
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ZandvoortPas 2012: vraag hem nu aan!
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Zuurkool is niet moeilijk te maken en succes is verzekerd.

+

Bent u al gevallen voor dit leuke koppie? Kom dan snel eens langs om kennis met
haar te maken. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag
t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Telkens als u zuurkool wilt eten, haalt u een portie uit de pot (het liefst met een schone
houten lepel of tang), waarna u het vat weer afsluit met doek, deksel en gewicht. Als er
schimmel aan het doek zit, spoel dit dan even onder stromend water uit. Als de kool langer staat, zal hij wat donkerder worden van kleur en wat sterker gaan smaken. Zolang de
zuurkool echter onder water staat (afgesloten van lucht) blijft hij goed. U kunt hem zo
gemakkelijk een half jaar, tot zelfs een jaar bewaren, mits koel bewaard. Wilt u hem echter
niet zuur laten worden, dan kunt u hem ook in porties verpakt in de diepvries bewaren.
Dat kan uitstekend met zuurkool. Voor het verpakken echter het vocht eruit knijpen en niet
afspoelen, want dan gaat teveel smaak verloren. Doet u de zuurkool niet in de diepvries,
maar bewaart u hem in de pot, dan kunt u de oudere en zuurdere kool vóór gebruik spoelen
met koud of lauw water, de smaak wordt dan zachter.
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Kamille is een leuke
en spontane hond. Ze
stond samen met een
andere hond aan een
bankje vastgebonden
en is naar het asiel gebracht. Haar maatje
heeft inmiddels een
nieuw huis en dus is het
nu de hoogste tijd dat
Kamille ook een leuke
baas vind. Ze is een lieve
en zachtaardige hond
die erg graag bij je in de buurt is, ze is actief en houdt van lange wandelingen. Met
honden kan ze leuk spelen mits het maar wat grotere reutjes zijn; van kleine hondjes
houdt ze niet. Of ze het goed kan vinden met katten is helaas niet bekend. Omdat
Kamille een nogal grote en sterke hond is, is het aan te raden dat de kinderen in haar
omgeving al wat groter zijn zodat ze sterk genoeg zijn om met haar kunnen wandelen. Kamille gedraagt zich keurig aan de lijn en kent de basiscommando’s prima,
autorijden vindt ze gezellig en loslopen kan ze ook zonder problemen.

De zuurkool kan gaan stinken, maar dat hoort zo. Na 14 dagen staat er wat schimmel op
het water, ook dit is normaal. Schep de schimmel er voorzichtig af en sluit het vat weer.
Doe dit elke week totdat er geen schimmel meer komt. Na ongeveer 6 weken kunt u de
eerste zuurkool proeven. Doe dit rauw uit het vat dan proeft u het beste of het al smaakt.
De smaak moet licht rins zijn.
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Dier van de Week
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De oplossing staat elders op deze pagina
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Bereidingswijze:
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gekneusde
jeneverbessen.

U heeft een grote pot nodig waar flink wat kool in kan, bij voorkeur een gebakken pot van
aardewerk met dito deksel van ongeveer 10 liter. Schrob de potten goed schoon met heet
soda water en spoel ze uit. Doe de buitenste bladeren van de kool af en haal de stronk eruit.
Snijd, of rasp, de kool in fijne reepjes. Dek de bodem af met een paar van de buitenste bladeren. Maak een laag kool in de pot van enkele centimeters, leg er een handjevol savooikool op
en druk dit vast aan. U mag zelfs aanstampen met een blokje hout om de kool te kneuzen.
Belangrijk is dat kool zo goed mogelijk wordt aangedrukt, zodat er zo weinig mogelijk lucht
tussenkomt. Strooi er een dessertlepel zout en wat jeneverbessen en zwarte peperkorrels
over. Herhaal dit procedé totdat de pot vol zit. Als de pot vol is moet er een laagje (pekel)
water op de kool staan. Dek de kool af met een schone linnen doek en leg er een plakje op.
Verzwaar dit met een steen of een ander gewicht (geen metaal). Doe de deksel op de pot
en laat deze enkele dagen bij kamertemperatuur staan tot de gisting op gang gekomen is.
Daarna koel wegzetten.
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De wintermaanden zijn in aantocht.
Dat betekent dat de stampotten weer op tafel kunnen.
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Zelf zuurkool maken
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Onlangs heeft de Zandvoortse Courant voor het eerst
een kookboekrecensie geplaatst. Uit dat kookboek,
‘Neem 5 ingrediënten’, plaatsen wij nu een recept.
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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Zandvoorter zorgt voor werk in Afrika met dierproducten
Vorige week klonken midden in het dorp kleurrijke klanken van een Afrikaanse drum-

band. Deze Senegalese muzikanten en een danseres maakten promotie voor natuurlijke
dierenproducten die als ontwikkelingshulp in de Afrikaanse landen Togo en Benin worden
gemaakt. Verantwoordelijk daarvoor is de Zandvoorter Thijs Bouma.

merendeel in Amsterdam
woont en werkt. “Deze jongens vinden het leuk om
muziek te maken en op
deze manier hun Afrika te
helpen. We staan op beurzen, worden gevraagd in
winkelcentra en evenementen, waar we reclame kunnen maken voor onze ‘fair
trade’ spullen. Overigens,
de danseres die voor een
visuele verrijking zorgt, is
bekend van een tv-reclame
van Mona”, aldus Bouma.

Goede vervangers

Optreden van de Afrikaanse drumband tijdens een productpresentatie in Nederland

Bouma runt daar twee bedrijfjes, genaamd ‘Out in…
and out of Africa’, waar de
plaatselijke bevolking van
katoenafval dierenbenodigdheden maakt, met als
belangrijkste product op
dit moment bodembedekkers voor hokken van knaagdieren.
De producten worden in
Nederland verkocht bij een
groot aantal dierenwinkels
onder de merknaam Cotton
Comfort. “Het is een natuurproduct en gezien de reacties van de dierenwinkeliers
en hun klanten werkt het
goed, zelfs beter dan zaagsel, en het is net zo duur. Per
jaar zetten we in Nederland
zo’n zes containers met dit
product af, goed voor 1 miljoen omzet”, aldus Bouma,
die verteld dat hij afwisselend in Zandvoort en in
Tongo woont. “Ik kwam 23
jaar geleden voor het eerst

Initiatiefnemer Thijs Bouma

in Afrika. Op de een of andere manier voel ik me er thuis.
De sfeer bevalt me er prima.
Bij mijn bedrijfjes werken inmiddels zo’n dertig mannen
en vrouwen, allemaal tussen de 30 en 35 jaar”, zegt hij.

voor kinderen verzorgen en
voedselbanken speciaal voor
kinderen opzetten. Om dit
allemaal mogelijk te maken
gaat 1 procent van de omzet van mijn bedrijf naar de
stichting.”

Scholing

Nieuwe producten

Bouma: “Het probleem in
die landen is de werkgelegenheid. Bij mij vinden ze
niet alleen een baan, waarmee ze genoeg verdienen
om goed van te kunnen
leven en wonen, ook geef
ik ze scholing, zoals lezen
en schrijven. Ze werken 40
uur per week en hebben
vier weken vakantie. Dat
bieden lokale bazen zeker
niet. Die betalen veel slechter. Daarom is er in mijn
bedrijfjes weinig verloop.”
Kinderen werken niet bij
Bouma. “Voor die groep heb
ik de stichting ‘Sunshine for
Afrika’ in het leven geroepen.
Daarmee gaan we scholing

Thijs Bouma komt dit jaar
met nieuwe producten op
dierengebied op de markt,

De Zandvoorter zit gemiddeld zes maanden per jaar
in Afrika en de andere helft
in Zandvoort. Bouma: “Ik
ben geboren in Spaarndam,
maar woon nu al lang met
veel plezier in Zandvoort.
Daar is ook mijn bedrijf
gevestigd. Ik kan met een
gerust hart weg uit Tongo.
Er zijn goede vervangers,
die de zaken draaiende
houden. Nee, dat zijn geen
Nederlanders, maar eigen
personeel dat zich heeft opgewerkt en prima in staat
is de boel goed te runnen.”

column

door Anneke Dekker, dierenarts

Vuurwerkangst bij huisdieren
De feestdagen komen er weer aan en helaas betekent

dit, vooral op het einde van het jaar, ook weer veel geknal door vuurwerk. Honden, katten en kleine huisdieren kunnen hier erg nerveus van worden. Het is aan te

bevelen om in ieder geval tijdig met de training en/of
voeding, dan wel medicatie voor uw hond en/of kat.
Er zijn kalmerende verdampers in de handel voor in
huis. Deze geven een geruststellend feromoon af, waar
honden en katten op reageren. Let wel op dat u deze
minimaal 3 weken voor Oud
en Nieuw in huis plaatst. Ook
bestaat er speciale dieetvoeding. Deze bevat ingrediënten die een kalmerend effect
hebben. Ook hiervoor geldt,
minimaal 3 weken voor oudjaarsdag mee beginnen.
Rond de jaarwisseling kunt u
beter uw katten binnen houden en konijnenhokken en
volières afdekken. Honden
kunt u beter aan de lijn houden. U kunt ze afleiden met
een speeltje of koekjes tijdens
eventuele knallen. Belangrijk
is dat u angstig gedrag nooit
‘beloont’ door te troosten!
Katten moet u de gelegenheid geven zich te verstoppen tijdens de jaarwisseling.

Het is beter gordijnen dicht
te doen en muziek aan te
houden om de geluiden van
het vuurwerk te maskeren.
Laat de hond uiterlijk om
22.00 uur voor het laatst
uit en laat hem beslist niet
alleen, zeker niet als hij kalmerende medicijnen heeft
gehad. De hond kan zich, in
paniek en half versuft, ernstig bezeren.
‘Vuurwerkpillen’ zijn tabletten die op Oudejaarsavond
worden gegeven om de ergste angst op te vangen. De
meeste honden reageren
hier goed op maar het effect
is niet helemaal voorspelbaar.
Soms treedt het effect laat op
of houd het (te) lang aan.
Begint u dus op tijd met vuurwerktraining en wacht niet
tot het allerlaatste moment.
Overlegt u tijdig met uw dierenarts over de geschikte medicatie voor uw dier.

colofon

Leren lezen en schrijven in Afrika

zoals konijnenhuisjes van
bamboe, beschermhuisjes
voor in de knaagdier- of
vogelkooi van kalebas en
kokosnoot, knaagstenen,
schelpen en gekleurd glas
voor aquaria. Ook is hij bezig met een bodembedekker
voor paarden, als alternatief
voor stro. Om zijn spullen
aan te prijzen heeft Bouma
geen dure reclamecampagnes nodig; hij promoot zijn
handel met muzikale steun
van een achttal Senegalese
drummers, van wie het

De zaken gaan inmiddels zo
goed dat hij veel tijd doorbrengt in andere landen in
Europa die zijn producten
ook willen verkopen, zoals
Duitsland, België, Frankrijk,
Roemenië, Tsjechië en de
Scandinavische landen.
“Hoe beter de zaken gaan,
hoe meer werkgelegenheid
we in Afrika kunnen bieden.
En daar is iedereen blij mee”,
sluit hij af. Geïnteresseerden
kunnen terecht op www.
seasight.nl voor meer informatie.

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren
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Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 46 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 45 en
de verdere in week 45 door het college genomen besluiten
zijn in week 46 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Voorontwerpbestemmingsplan Zandvoortselaan 345

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Zandvoortselaan 345 wordt voorbereid. Overeenkomstig
het bepaalde in de inspraakverordening ligt voor een ieder het
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Gebied

Het bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op het
perceel Zandvoortselaan 345, waar thans een horecabedrijf
(restaurant) gevestigd is.

Aanleiding

In het bij besluit van 29 januari 2008 door de gemeenteraad
vastgestelde bestemmingsplan “Bentveld (in werking getreden
op 21 november 2008)” had het perceel Zandvoortselaan 345
op grond van de planregels uitsluitend de mogelijkheid van de
vestiging van een restaurant. Het door de eigenaar van dit perceel ingestelde beroep tegen uitsluitend een restaurantfunctie
is door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
gegrond verklaard. Bij uitspraak van 16 september 2009 heeft
de afdeling bestuursrechtspraak alsnog goedkeuring onthouden aan het betreffende deel van het bestemmingsplan. De
afdeling bestuursrechtspraak zag blijkens de overwegingen
van deze uitspraak geen bezwaar tegen het mogelijk vestigen
van een hotelfunctie daar ter plaatse.
Met inachtneming van de overwegingen van voormelde uitspraak dient thans een nieuw bestemmingsplan te worden
vastgesteld, waarbij naast een restaurantfunctie tevens de
mogelijkheid van een hotel dient te worden opgenomen.

Inspraakprocedure

Het plan ligt tijdens de openingstijden vanaf vrijdag 18 november 2011 gedurende 4 weken ter inzage bij de centrale
balie in het raadhuis en op de gemeentelijke website www.
zandvoort.nl (onder actueel, plannen en projecten, actuele
bestemmingsplannen).
Gedurende de termijn van de tervisielegging kunt u uw reacties schriftelijk richten aan het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge
reacties kunt u een telefonische afspraak maken met de heren
J.A. Sandbergen of E.J. Kok, werkzaam bij de afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefonisch bereikbaar onder het algemene
nummer 023-5740100.

Vervolgprocedure

Met inachtneming van de eventueel ingediende reacties,
beoordeelt het college of het bestemmingsplan verder in
procedure kan worden gebracht. Dit houdt in, dat het al dan
niet aangepaste bestemmingsplan als ontwerp ter visie wordt
gelegd, met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen
bij de gemeenteraad. De periode waarin zienswijzen kenbaar

kunnen worden gemaakt duurt zes weken. De tervisielegging
van het ontwerpbestemmingsplan alsmede de periode voor
het indienen van zienswijzen, zal door middel van een advertentie in de Zandvoortse Courant en de Staatscourant worden
aangekondigd.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:

- Max Euwestraat 1, kappen van een boom op het voorerf,
ingekomen 07 november 2011, 2011-VV-183
- Tollensstraat 9, kappen van een boom op achtererf, ingekomen 09 november 2011, 2011-VV-184
- Zuiderstraat 13a, aanbouw veranda/balkon en aanpassen
bestaand kozijn, ingekomen 09 november 2011, 2011-VV-185.
- Kostverlorenstraat 117, kappen van een boom, ingekomen 09
november 2011, 2011-VV-186

Bentveld

- Duinwindelaan 3, kappen van twee bomen in voortuin, ingekomen 04 november 2011, 2011-VV-182.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
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.

Verzonden besluiten
Evenementenvergunningen verleend IJsbaan Winter
Wonderland

Er is een evenementenvergunning op grond van artikel 2:25
van de APV verleend aan Stichting Winter Wonderland Zandvoort voor het houden van het evenement, IJsbaan Winter
Wonderland, van 17 december tot en met 8 januari 2012 op
het Raadhuisplein.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
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.
Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan
de burgemeester te richten.

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 09.00 en 11.00 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.

voetbal

autosport

Opnieuw winst voor SV Zandvoort
Moest twee weekenden geleden in eigen huis Monnickendam eraan geloven, nu zag thuisclub Broek op Langedijk

(BOL) de drie punten naar Zandvoort vertrekken. Het werd

de wedstrijd van Ivo Hoppe, die met een ‘semi’ hattrick,
één doelpunt in de eerste en twee in de tweede helft, voor
de 1-3 winst zorgde.

Ivo Hoppe was zaterdag zeer op dreef

De ziekenboeg van SV Zand
voort zat meer dan vol. Trainer
Pieter Keur moest derhalve uit
zijn arsenaal spelers van het
tweede elftal putten, dat daardoor een grote nederlaag leed.
Zandvoort was vooral de eerste 35 minuten oppermachtig
en het was dan ook verwonderlijk dat Zandvoort bij rust
slechts met 0-1 voorstond. Ivo

Hoppe wist al in de achtste
minuut zijn ploeg op een dan
al dik verdiende voorsprong
te zetten. De Zandvoortse
voorwaartsen kregen daarna
legio kansen om de score op
te voeren maar tot ontzetting van de Zandvoortse supporters en begeleiding wilde
de ‘leren knikker’ niet achter
de Langedijkse doelman ver-

dwijnen. Ook na rust was
Zandvoort, vooral in eerste instantie, de veel betere ploeg.
In deze fase was het opnieuw
Hoppe die de voorsprong kon
verdubbelen. Vervolgens waren het echter de gastheren
die, noodgedwongen, de druk
opvoerden. Maar voordat de
aans luitingstreffer achter
Zandvoort-keeper Boy de Vet
zou verdwijnen, was Hoppe
opnieuw het goudhaantje met
zijn derde doelpunt in deze
wedstrijd. Zandvoort stijgt
hierdoor, mede door de andere
resultaten van zaterdag, naar
de zesde plaats in de ranglijst.
Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort om 14.30 uur thuis
tegen Amstelveen Heemraad,
dat afgelopen zaterdag thuis
met 2-3 verloor van de nieuwe
koploper in de tweede klasse,
Aalsmeer. Overige uitslagen 2e
klasse A: Castricum – TOB: 9-4
(!); Monnickendam – AFC: 1-2;
ZOB – Opperdoes: 4-1; AMVJ –
Overbos 2-2 en Hellas Sport –
WV-HEDW werd 0-3.

golf
KLM Open mogelijk weer op de ‘Kennemer’
Het KLM Open komt mogelijk opnieuw naar Zandvoort.
De organisatie van het grootste golfevenement in Nederland heeft daartoe een verzoek ingediend bij het bestuur
van de Kennemer Golf & Country Club. Het prestigieuze
golftoernooi, dat telkens drie jaar lang op dezelfde baan
wordt georganiseerd, zou vanaf 2013 weer in Zandvoort
worden gespeeld.

KLM Open trekt veel plubliek | Foto: Archief Chris Schotanus

Vooralsnog is het nog niet
zover maar het verzoek is
wel ingediend. De leden van

de Kennemer Golf & Country
Club hebben sowieso het laatste woord, en dat zal tijdens de

Algemene Ledenvergadering
van 24 november aanstaande
uitgesproken moeten worden. Volgens ingewijden zal
echter een meerderheid van
de leden instemmen met het
verzoek van de organisatie,
al zullen er altijd een aantal
zijn die dit niet willen. Voor
de Zandvoortse club zou het
opnieuw een mooie gelegenheid zijn om zich weer op
de internationale golfkalender te kunnen profileren. De
‘links’ van de Kennemer Golf
& Country Club worden wereldwijd erkend als een van
de mooiste die er zijn en zijn
een uitdaging voor iedere
golfer, amateur of professional. Zandvoort kan hopelijk
opnieuw een topevenement,
dat al vele malen eerder hier
georganiseerd werd, tegemoet zien.
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DTM komt 26 augustus naar Zandvoort
De organisatie van de DTM heeft afgelopen vrijdag de
kalender voor het komende seizoen bekend gemaakt. De

editie die op Circuit Park Zandvoort verreden zal worden,
staat gepland voor het weekend van 26 augustus 2012.
Komend jaar maakt BMW zijn
comeback in het Deutsche
Toerenwagen Masters (DTM),
dat het 13e seizoen ingaat.
De bolides uit de fabriek
in München moet het dus
opnemen tegen de Audi en
Mercedes-Benz. De laatste
twee races had de organisa-

tie naar voren gehaald en dat
was voor Zandvoort niet echt
een succes. De jaargangen
waarin de race in augustus
verreden werd, trokken veel
meer bezoekers en gasten
naar Zandvoort.
In totaal zullen de DTM-

rijders tien keer aan de start
verschijnen. De openingsrace is traditiegetrouw op de
Hockenheimring in BadenWürtemberg op 29 april
2012. De slotrace staat op 21
oktober 2012 eveneens op
dat circuit gepland. Vier races worden op circuits buiten
Duitsland verreden: 20 mei op
Brands Hatch (G.B.), 3 juni op
de Red Bull Ring in Spielberg
(Oostenrijk), 26 augustus in
Zandvoort en 30 september
in Valencia (Spanje).

handbal
Verdienstelijk gelijkspel handbalsters
De handbaldames van ZSC hebben afgelopen zondag in
Amsterdam een verdienstelijk gelijkspel uit het vuur weten te slepen. Vlak voor tijd stonden zij met 13-12 achter
tegen Westsite 2, maar in de laatste minuten werd nog de
gelijkmaker gescoord.
Zandvoort kon niet over een
tweetal basisspeelsters beschikken die op vakantie zijn.
In hun plaats werden twee
speelsters uit het tweede
team, Charissa Koning en
Beheshta Nawabi, bereid gevonden om mee te spelen.
Het beeld van de wedstrijd
was een gelijk opgaande
strijd. Dan weer hadden de
gastdames een kleine voorsprong, dan stonden de

Zandvoortse dames weer
voor. “Mijn collega en ik, al
zeg ik het zelf, stonden goed
te keepen waardoor het
lastig scoren was (de keepster van ZSC stopte zelfs 2
strafworpen, red.). De verdediging in het midden, bestaande uit Charissa Koning,
Lucia van der Drift en Christel
Gazenbeek deed het prima.
Aanvallend waren we soms
wat slordig en hadden we
nog al eens balverlies. Het

einde was echt heel erg spannend. We stonden vlak voor
tijd met 13-12 achter, maar
door een break-out van Laura
Koning scoorden we nog net
op tijd de gelijkmaker”, herinnert doelvrouw Angela
Schilpzand zich, die blij is
met het behaalde gelijkspel.
Scores ZSC: Laura Koning en
Lucia v.d. Drift 3, Romena
Daniëls, Naomi Kaspers en
Charissa Koning ieder 2 en
Szilvia Jakab 1 doelpunt.
Komende zaterdagavond
spelen de Zandvoortse dames wederom een uitwedstrijd. Dan is in Amsterdam
TOB 3 het ontvangende team.
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Hot Stone
Massage
ca 30 min. € 29

Aanstaande zondag
27 november begint
bij SEA OPTIEK de
MEGA-UITVERKOOP!!!!!!
Alle 2011 monturen
mogen weg voor
15 euro per stuk!!!!
(bij gelijktijdige aankoop
montuur + glazen)

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

De Mannetjes

Geef voor
voedselbank

11

Zandvoortse
Fabienne schudt
Beatrix de hand

Cultuur

Sport
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In de rij voor
Mastreechter
Staar concert

Hockeysters
pakken weer
eens 3 punten

80ste verjaardag in teken
van voedselbank

Centrum Jeugd en
Gezin geopend

Minke van der Meulen wordt op 30 november aanstaande 80 jaar. Op zich is dat niet zo

Onder veel belangstelling van onder andere samenwer-

waard dat zij tegen alle familieleden en vrienden heeft gezegd, dat ze geen cadeaus of

houder Gert Toonen afgelopen vrijdag het nieuwe Cen-

bijzonder om te vermelden, want er worden veel mensen 80 jaar. Wel is het vermelden

bloemen wil. Ze wil graag dat in plaats daarvan geld wordt overgemaakt naar de voedselbank. Alle bedragen, hoe klein ook, zijn welkom.

Minke van der Meulen

Minke van der Meulen was
directeur van de Nicolaas
school, was voorzitter van
de Kerkenraad van de Protes
tantse kerk en heeft als ambtenaar van de Burgerlijke
Stand ruim 500 huwelijken in
Zandvoort gesloten. Iedereen
kan een beroep doen op deze
zeer sociale vrouw. Nu is het
tijd om haar te helpen met

Verbouwings
uitverkoop
20% korting op de
gehele voorraad alle
merken, goud en zilver
Le Chic, Armani, Rado, Guess, DKNY,
Fossil, 20/twenty, Breuning , GC, Tissot,
ti Sento, Blush, Breil Seiko, Pulsar,
Diesel, Adami en Martucci, Swarovski
en nog vele andere merken.
Zolang de voorraad
strekt.
Haverkort
Vraag naar de voorwaarden

‘Eindelijk een
bank die financiële
steun verdient’

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

Juweliers

Rivieradreef 39, 2037 AE Haarlem
023 53 34293 • www.haverkortjuweliers.nl

deze eenmalige actie. Zij
hoopt dat in alle gezinnen
die het nu moeilijk hebben,
een kaarsje zal branden dat
warmte en licht zal uitstralen
voor een betere toekomst.

Voedselbank

In Zandvoort zijn momenteel
18 gezinnen geheel afhankelijk van de voedselbank. Voor
hen zijn er geen sinterklaascadeautjes, geen chocoladeletter en geen kerstboom
of uitgebreid kerstdiner. De
voedselbank heeft naast

Zondag 27 november 2011
SYMFONIE ORKEST
HAERLEM

Hubička ”De Kus”
Sibelius Vioolconcert
Dvořák Symfonie nr. 9
”Uit de Nieuwe Wereld”

Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

voedselpakketten daarom
ook wat geld nodig om in
die wensen te kunnen voldoen. De voedselbank, ondersteund door Pluspunt en
het maatschappelijk werk
in Zandvoort, wil graag cadeautjes bezorgen bij die
gezinnen, waarbij ook rekening wordt gehouden met
de leeftijd van de kinderen.
Met Kerstmis wil men, ook
afhankelijk van de grootte
van het gezin, een envelop
met een klein bedrag ter
eigen besteding aanreiken.
Hiervoor komen 60 gezinnen uit Zandvoort in aanmerking.
Zaterdag 26 november is er
weer een inzamelingsactie
bij de Vomar in Nieuw Noord
voor de voedselbank. U kunt
dan helpen door artikelen als
groenten in blik of glas, wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, suiker, tandpasta, jam
en dergelijke te doneren als u
door de kassa bent geweest.
Uw donatie aan de voedselbank vanwege de verjaardag van Minke van
der Meulen kunt u storten
op bankreken ingn ummer
56.58.53.872 van Tillly Bod
daert – Geerards (in Zand
voort verantwoordelijk voor
de Voedselbank), onder vermelding van ‘Minke 80’.

kingspartners, zorg- en welzijnsinstellingen heeft wettrum voor Jeugd en Gezin Zandvoort (CJG) geopend. Het

centrum is gevestigd in schoolgebouw De Golf aan de
Jac. P. Thijsseweg.

De mensen die het CJG een gezicht zullen geven

In het CJG kan iedereen met
een vraag over het opvoeden en het opgroeien van
kinderen tot de leeftijd van
18 jaar een antwoord krijgen.
Ouders, verzorgers, kinderen,
jongeren, professionals en
vrijwilligers die werken met
kinderen kunnen daar met
vragen en problemen terecht. De gemeente, de leerkrachten en de schoolbesturen van De Golf zijn verheugd
over de huisvesting van het
CJG in het schoolgebouw en
hopen op een goede samenwerking. De organisaties die
in het CJG werken zijn het
consultatiebureau en de
GGD. Begin 2012 wordt een

open dag georganiseerd.
Elke gemeente is wettelijk
verplicht om uiterlijk 1 januari 2012 een fysiek CJG te
hebben gerealiseerd. Naast
de Jeugdgezondheidszorg
(consultatiebureau en GGD)
als basis van het CJG, is er
een verbinding met bureau
Jeugdzorg en het onderwijs
via de Zorg- en Adviesteams.
Daarbij staat preventie en
ondersteuning bij opvoeden voorop en staan het
kind en het gezin centraal.
Het CJG is bereikbaar via tel.
088-9958377 of via info@cjgzandvoort.nl. Zie ook: www.
cjgzandvoort.nl.

Vijandigheid tegen homoseksuelen.
Praat mee over dit onderwerp tijdens de
ronde tafelbijeenkomst. Kijk op pagina 21
Gemeente Zandvoort
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familieberichten
Bij ieder afscheid valt een traan
omdat je iemand moet laten gaan
waar je zo aan bent gehecht.
Verdriet, dat is een groot gevecht.

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

Haarlem
11 maart 1944

winteragenda

UIT VA ART VERZORGING

27 november - Zondagwinterborrel
Dj Robert goes classic van 15.30 uur tot 19.00 uur

Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor de bijzondere plaats
die hij in ons leven heeft ingenomen, delen wij u mede dat is
overleden mijn lieve man, onze geweldige vader, schoonvader,
mijn opa, broer, zwager en oom

Herman Leising

3 december - Sinterklaas

Erika

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

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 25 november
om 9.45 uur in de grote aula van crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer
van het crematorium.

Deze week ontvingen we het trieste bericht
dat Herman Leising is overleden.
Herman heeft zich jarenlang bij het toenmalige
TZB op een geweldige wijze ingezet voor de
gehele sportvereniging en voor de afdeling honken softbal in het bijzonder. Als voorzitter, trainer en
coach heeft hij enorm bijgedragen aan het succes
van TZB en de latere fusie met ZSC’04.
Wij wensen de familie veel sterkte bij
het verwerken van dit grote verlies.
Bestuur en leden van de Zandvoortse
Sport Combinatie ZSC’04.

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Herman Leising heeft vele jaren als voorzitter de
juiste weg voor onze vereniging gewezen. Ook als
speler heeft hij zijn diensten altijd voor The Lions
ingezet en wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.
Wij wensen de familie veel sterkte toe
met het verwerken van dit grote verlies.
Het bestuur en de leden van de
Zandvoortse basketballvereniging The Lions
2

Elke dinsdagavond - Stamppotavond
Heerlijk bord stamppot en een wintertoet!
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Decemberactie
in een nieuw jasje
Ook in 2011 organiseert de Ondernemers Vereniging Zand-

voort (OVZ) weer de al jaren succesvolle decemberactie.
Echter dit jaar is voor een andere opzet gekozen en wel
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D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Het bestuur en de leden van de Zandvoortse
basketballvereniging The Lions ontvingen het
droeve bericht dat hun erelid Herman Leising
afgelopen maandag is overleden.

Papa’s en mama’s, neem contact op met Club Nautique
zodat de Sint ook cadeautje voor uw kind bij zich heeft.

nov/dec

Lenie
Peter
Bianca en Peter, Dean

Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen op donderdag
24 november van 19.00 tot 20.00 uur in Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

komt op bezoek bij Club Nautique tussen 15.00 - 17.00 uur

Strandpaviljoen 23 - T. 023 57 157 07 - www.clubnautique.nl

Zandvoort
21 november 2011

A.J. van der Moolenstraat 45
2041 NC Zandvoort

waterstanden

Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
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voor een stempelkaart.

Van 28 november tot en met
24 december aanstaande
ontvangt u bij een kassahandeling vanaf € 10 bij één
van de aangesloten winkeliers, een stempel op een
daarvoor bestemde stempelkaart. Het is de bedoeling dat u acht verschillende
stempels verzamelt op dezelfde kaart. Is de kaart vol,
dan kan deze in een van de
daarvoor bestemde dozen
gedaan worden. Op de zaterdagen 10, 17 en 31 december zullen tijdens de liveuitzending ‘Goedemorgen
Zandvoort’ op radio ZFM de
weekprijzen getrokken worden en op 31 december komen tevens de hoofdprijzen
naar boven, waaronder een
Samsung 94 cm Smart Led
TV die door OVZ ter beschikking is gesteld. De prijswinnaars ontvangen bericht van
het secretariaat van OVZ.
De winkeliers die zich voor
deze actie hebben aange-

meld zijn herkenbaar aan
een raamposter en hebben
prijzen beschikbaar gesteld.
Het zijn: C’ est bon specialiteiten, Parfumerie Moerenburg,
Van Vessem & le Patichou,
Bloemsierkunst Jef en Henk
Bluijs, De Kaashoek, Blokker
Zandvoort, Bruna Zandvoort,
Kaashuis Tromp, Sea Optiek,
Radio Stiphout, Zandvoortse
Apotheek, Hema Zandvoort,
Koffieclub Zandvoort, Center
Parcs Zandvoort, Gall & Gall,
Shanna’s Shoerepair and
Leatherwear, Vlug Fashion
Mens Wear, Emotion by
Esprit , Albert Heijn Zand
voort, Circuit Park Zandvoort,
Slagerij Marcel Horneman,
Chocoladehuis Willemsen,
Versteege’s IJzerhandel,
Music Store, Zandvoort
Optiek, Barrraba en Dobey
Zandvoort.

november
25 Sinterklaastoneel - ‘IJzerlijm’, gespeeld door

Zandvoortse leraren. Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

25 Talent of the Voice XL - Talentenjacht, 3e voorronde.
Grand café XL, aanvang 21.00 uur

26-28 De Havendagen - Drie dagen vol entertainment

in De Haven van Zandvoort. Programma: www.havenvrienden.nl

26 Sinterklaasshow - ‘Sinterklaas en de verdwenen stoel’.
Theater De Krocht, aanvang 14.00 en 17.00 uur

27 Grote Feestmarkt - Grote markt door het centrum,
10.00-18.00 uur

27 Symfonie Orkest Haerlem - Classic concerts.
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

27 Zandvoortse rommelmarkt - De Krocht,
10.00-16.00 uur

december
2 Koopavond - Met live muziek van de Pietenband.
Centrum, 16.00- 20.00 uur

10 Babbelwagen - “Een special”. diavoorstelling in hotel Faber,
aanvang 20.00 uur

6 januari gezamenlijke
Nieuwjaarsreceptie

Cel en tbs voor doodsteken Zandvoorter
De rechtbank in Haarlem heeft maandag de 50-jarige Bart C. uit Emmen veroordeeld tot 5

Horecabedrijf 2B toch nog open

Politiek verslag

Raadsvergadering Debat en Besluitvorming, d.d. 16 nov.

Vergadering kort en krachtig
In een vrij korte vergadering heeft de raad vier besluiten genomen. Veel te debatteren was er

Nieuwjaarsreceptie te organiseren. De receptie zal gehou-

Van Fenemaplein, waarbij de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) een koerswijziging wilde.

den worden tussen 19.00 en 21.00 uur in theater De Krocht

en alle deelnemers zullen op een eigen gedeelte duidelijk
herkenbaar zijn door middel van een vlag of banier, badges
of een tafel.

Er is nog steeds de mogelijkheid om deelnemer te
worden aan deze gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie,
die georganiseerd is in een
poging om door het woud
van individuele recepties
een wat eenduidiger beeld
te krijgen. Nu kunnen de notoire receptiegangers op één
plek, tot nu toe, dertien keer
de hand schudden en de
beste wensen overbrengen
en ontvangen. Instanties
die mee willen doen junnen
zich daarvoor opgeven via
nieuwjaarsreceptie@zandvoort.nl.

Voorlopig kunt u bij de onderstaande deelnemers uw
wensen kwijt: Beeldende
Kuns ten aars Zandvoort,
Strandpachters Vereniging
Zandvoort, Zandvoortse Cou
rant, Zandvoortsche Hockey
club, Gemeente Zandoort,
New Wave Muzieks chool,
VVV Zandvoort, Koninklijke
Horeca Nederland afd. Zand
voort, Stichting Zandvoort
Prom ot ie, Ondern emers
Platform Zandvoort, Onder
nem ers Vereniging Zand
voort, Rode Kruis Zandvoort
en de Stichting Zandvoortse
4-daagsen.

Te huur/te koop

jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor het doden van een verstandelijk gehandi- Enkele weken geleden kwam
er een telefoontje uit Spanje.
capte Zandvoorter. De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie.
Onze vriendin. Ze woont er
C. bracht de 59-jarige man op C. bond de Zandvoorter vast niet nodig, zoals de officier al jaren. Haar vraag om een
17 oktober vorig jaar in het ap- op een stoel, voordat hij hem had geëist, dat C. al na twee schrijfblok mee te nemen
partementencomplex van De doodstak.
derde van zijn celstraf zal wor- als we naar Spanje komen
Schelp met messteken om het
den behandeld in een tbs-kli- verbaast me. Een schrijfblok.
leven. Hij heeft verklaard dat De rechtbank vindt dat C. een niek. Hij moet van de rechters “Die koop je toch gewoon ?”,
hij door het lint ging, toen het kwetsbaar persoon op brute de volle 5 jaar uitzitten. Zijn antwoord ik verbaasd. “Echt
slachtoffer hem vroeg of hij wijze om het leven heeft ge- brute daad rechtvaardigt dat hoor. Een blok met lijntjes is
over hem heen wilde plassen. bracht. De rechters vinden het volgens de rechtbank.
in dit land niet te vinden”. Een
dag later zit het gevraagde attribuut al in de koffer. Plus nog
enkele andere dingen die je in
Spanje echt niet kunt krijgen
Onlangs besloot de gemeente om de vergunningen van als restaurant dan wel café- zoals sambal, Zwitserse kaas,
horecagelegenheid 2B in de Haltestraat per 17 november restaurant tot 00.00 uur Friese suikerkoek en drop, veel
geopend zijn en van vrijdag drop.
in te trekken. Onder andere vanwege aantasting van de
tot en met zondag tot 23.00
openbare orde zagen burgemeester en college zich hier- uur. Ook moet vanaf 16.00 Met ons huurautootje tuffen
toe genoodzaakt. Op de dag van sluiting verschenen beide uur tot sluitingstijd altijd, wij, met vriendin, elke keer
eventueel naast de huidige dan ook naar de Nederlandse
partijen hiervoor bij de rechtbank in Haarlem.
leidinggevende, een andere winkel in Albir. Waar we verDeze rechtszaak heeft tot onder andere ter bescher- leidinggevende in de hore- zaligd een Van Dobben kroket
gevolg gehad dat de exploi- ming van de openbare orde, cagelegenheid aanwezig of een gevulde koek bij de koftant van 2B na de uitspraak kan de eigenaar tot 1 maart zijn. Tot slot zullen bij elke fie nemen. Vriendin loopt er
van de rechter niet per direct, 2012 blijven exploiteren. Zo volgende overtreding van urenlang te shoppen. Ze koopt
maar op uiterlijk 1 maart zijn de sluitingstijden de relevante voorschriften of o.a. hagelslag, beschuit, zure
2012 definitief zijn vergun- komende maanden ver- regels tot aan maart 2012, zult(!) en andere Hollandse
ningen kwijtraakt. Slechts vroegd. Van maandag tot de vergunningen alsnog per lekkernijen. Half Nederland
onder strikte voorwaarden, en met donderdag mag 2B direct worden ingetrokken. kom je daar in deze winkel
tegen. Nostalgie viert hoogtij!

Het is gelukt om met een dertiental verenigingen, clubs,
stichtingen en de gemeente op 6 januari een gezamenlijke

column

niet: de meeste discussie viel te beluisteren bij het onderwerp erfpacht voor het flatgebouw
Twee jaar later dan bedoeld
heeft de raad het bestemmingsplan Recreatiepark dan
toch vastgesteld. Er werd nog
kort stilgestaan bij de vraag
of er verwachtingen waren
gewekt bij de eigenaren en/
of mogelijke ontwikkelaars
van de locatie van garage
Strijder. De raad vond in grote meerderheid van niet en
besloot op voorstel van de
coalitiepartijen in het raadsbesluit op te laten nemen
wat de argumenten zijn om
de locatie zijn functie te laten
behouden. De twee torenflats
komen er dus niet.

Erfpacht

De erfpacht Middenboulevard
heeft bij de fractie van OPZ de
meest kritische geluiden op-

geroepen. OPZ diende deze
keer twee wijzigingsvoorstellen in, waarbij onder meer de
relatie met de parkeergarage
op het Van Fenemaplein een
thema was. Ook zette de
partij zich in voor een betere
onderhandelingspositie van
de erfpachters en werd er gepleit voor een andere grondslag van waardebepaling. De
overige fracties vroegen zich
af waarom OPZ niet twee
weken terug, bij de behandeling van de erfpachtvoorstellen voor Bouwes Palace, zijn
principiële bezwaren nadrukkelijker op tafel had gelegd.
GBZ kon zich ook niet geheel
vinden in de aanpak van het
college en wees daarbij op
de slechte afstemming met
het bestemmingsplanproces.

De raad had uiteindelijk niet
veel moeite met het voorstel
van het college. De wijzigingsvoorstellen van OPZ haalden
het beide niet.

Najaarsnota

De Najaarsnota werd met
een aantal kleine wijzigingen vastgesteld. Eén daarvan betreft de bekostiging
van Olympia’s Tour door
Nederland, waar de raad nu
na drie keer bespreken uit is
gekomen. Het raadsvoorstel
waarin de bestuursleden
voor de Stichting Openbaar
Primair Onderwijs ZuidKennemerland werden voorgesteld, mr. drs. J.F. Leuven,
R.H. Bange en mevrouw drs.
M.C.A. den Haan, werd zonder
discussie aangenomen.

Wij nemen daarentegen vanuit Spanje ook weer dingen
mee naar Nederland. Als we
met de eigen auto gaan is
dat wat makkelijker. Met het
vliegtuig ben je tegenwoordig
beperkt. Je hebt in een mum
fiks overgewicht. Maar een
paar pakjes heerlijke turron
(nougat) uit Alicante passen
altijd wel in de koffer. Waar
mijn Nederlands/Engelse
vriendin dan weer van smult.
Wat ons ook opvalt is dat
Spanjaarden wél stoppen
voor het zebrapad als je wilt
oversteken. En dat, ondanks
de crisis, de vuilnisvrouwen/
mannen nóg ijveriger de straten schoonvegen. Met een
lange stoffer en blik, zoals ze
dat al jaren doen. Het is wel
triest om te zien dat er veel
winkels leeg komen te staan.
Liquidación, alquiler of
vender (te huur of te
koop). Of de euro daar
debet aan is, laat ik in
het midden. De tijd zal
het leren.

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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Sint Nicolaas of Kerstcadeau?

Sint Nicolaas of Kerstcadeau?

Sint Nicolaas of Kerstcadeau?

Straatnamenboek
van Zandvoort

Zandvoort
op glasplaat

Nieuw:

Uitgegeven
vanwege 40 jaar
G.O.Z. 1970-2010 € 9,95

€ 37,50

nu in de aanbieding: € 9,95
Voor overige cadeaus zie:
www.oudzandvoort.nl
Uitgaven van het Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

kantoorruimte nodig?
Zoekt u representatieve
kantoorruimte voor 1 à 2 personen,
voor 2 tot 3 dagen per week?
Neem dan contact op en vraag
naar meer informatie: 06-46046026

BAAN IN
DE ZORG?
Wij zoeken:
Helpende2
Verzorgenden

(oproepcontract)
Bel of Mail: 06-10222217 • info@zorgallerlei.nl

Zandvoort op linnen

Uitgave van het Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Wij zijn van dinsdag t/m zondag
geopend van 07.00 - tot 18.00 uur
Haltestraat 32a - Zandvoort
Tel.:023-87 96 055

Help Proeven

Wij zijn op zoek naar thee proevers, die ons willen helpen
om uit 5 soorten thee de “Zandvoort” thee te kiezen.
Zaterdag 26 november tussen 13.00- en 15.00 uur bent
u van harte welkom bij Tea-Licious om mee te stemmen.
Als dank krijgt u, wanneer de winnende thee bekend is,
een monsterzakje thuis gestuurd.
Tot dan.

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

Huishoudelijke hulp
bij Amstelring: een baan
die er écht toe doet!
• Werktijden in overleg
• Ook onder schooltijd!
• Vanaf 3 tot 24 uur per week
Werken als huishoudelijke hulp is een afwisselende
en zelfstandige baan. Je kunt direct aan de slag
bij cliënten in Zandvoort, Haarlem,
Heemstede en omstreken.

Solliciteer direct online
www.amstelring.nl

Meer informatie en direct solliciteren
op vac.nr. 2011 001/ZC
vacaturebank@amstelring.nl of 020-333 4150
Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen

Zandkorrel
Iets te (ver)kopen? Plaats een
Zie pagina 10
4

Voor overige cadeaus zie:
www.oudzandvoort.nl
Uitgave van het Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Vrijdag 25 november:

Talent of the Voice XL
Speciaal menu
tijdens deze avond
Warme entree

Proeverij van diverse warme gerechten

B
Beef Stroganoff

met aardappelgarnituur

B
Grand dessertje

€ 27,50
Tevens iedere woensdag:
Vischloopers menu € 6,95

Zaterdag 26 november
komt de Sint in XL
De Sint is dit jaar op zijn best
want hij komt met een heel Pietenorkest
En natuurlijk voor ieder grietje
en ventje een presentje

Aankomst Sint: € 15.00 uur
Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Op 2 December a.s. opent Buchelli Styling
Consultant haar deuren in Zandvoort.
Gevestigd in de hairsalon van Bernard Coiffures, Cornelis
Slegersstr. 4 zal gediplomeerd Visagiste & Imago-styliste Lissette
Buchelli elke vrijdag van 9.30 - 17.00 uur aanwezig zijn voor het
aanbieden van wimpers of/en wenkbrauwen verven, epileren,
bruids make-up tot een uitgebreid kleur & kleding advies.
U bent van harte welkom met of zonder afspraak!
Tel: 06-25519995 of per email: lissette@buchelli.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Geen hekken rondom begraafplaats
De gemeente heeft besloten om vooralsnog geen nieuwe

hekken rond de Algemene Begraafplaats te plaatsen. Burgemeester Niek Meijer verwoordt het besluit als “zo ziet het

er mooi uit” en is ervan overtuigd dat er zo goed als geen
hinder van ondervonden zal worden.

geen hekken omheen. Als het
moet, komt er zoiets als een
sloot zodat er geen ongewenste dingen kunnen gebeuren.
Dat ziet er echt veel beter uit
dan hekken”, aldus Meijer.

Metalen

Langs een deel van de begraafplaats is het hekwerk weggehaald

Voor sommigen is het een
doorn in het oog dat al sinds
mei van dit jaar er geen hekken meer staan rond de begraafplaats, aan de kant van
het fietspad. Men is ongerust
omdat vandalen, dieven en
ook de beroemde Zandvoortse
herten er een ravage aan zouden kunnen richten. Daar
is Meijer niet bang voor.
“Uiteraard moet er respectvol
met de begraafplaats omgegaan worden maar ik ben
ervan overtuigd dat het risico
dat we lopen zonder hekken,
aanvaardbaar is. Ook vinden
wij het een mooier gezicht, zo
zonder die hekken”, zegt hij.

Volgens Zandvoorts burgervader valt het een en ander onder ‘fatsoen’ en hij is niet bang
dat de omgeving geen respect
afdwingt. “Ik heb vertrouwen
in onze beslissing”, vult hij aan.

Sloot

Wel zal de wal die het fietspad
met de begraafplaats scheidt,
voorzien worden van dichte
bosschages zodat er toch enige afscheiding zal zijn. De hekken die nu nog staan aan de
kant waar de nieuwe brandweerkazerne zal komen, zijn
puur bedoeld als bouwhekken en zullen dus tijdelijk zijn.
“Ook hier willen wij eigenlijk

Zandvoorters echter, vooral de
oudere inwoners, maken zich
grote zorgen. Overal is te horen dat het gemeentelijke beleid om geen hekken te plaatsen “te gek voor woorden” is. Er
is ook informatie die aangeeft
dat er wel degelijk vreemden,
die er op dat moment niets te
zoeken hadden, op de begraafplaats zijn geweest. “Of ze vernielingen aangericht hebben
of niet, doet niet ter zake”, was
een van de reacties. Ook is het
terrein nu makkelijk toegankelijk voor personen die op zoek
zijn naar koper en andere metalen, die veel op de begraafplaats te vinden zijn. Zo is er
nog niet zo lang geleden een
antieke koperen gedenkplaat
verdwenen die men nu probeert te vervangen. Toch zijn
er bij de gemeente, volgens
een woordvoerder, geen klachten binnengekomen over diefstal dan wel vernielingen. De
tijd zal uit moeten wijzen wie
er ‘gelijk’ heeft.

Pluspunt organiseert SuperGirl avonden
Alle meisjes tussen de 12 en 16 jaar zijn van harte welkom op de SuperGirl avonden. Iedere
laatste vrijdag van de maand organiseert Pluspunt een meidenavond.
Op deze avonden kunnen ze
met elkaar kletsen, koken,
muziek draaien en echte
meidendingen doen zoals
bijvoorbeeld nagelstyling.

Omdat er geen jongens bij
zijn kunnen er lekker een
hoop meidendingen met
elkaar worden gedeeld. De
eerstvolgende SuperGirl is

ZANDVOORT SCHOON!?
geldt ook voor het riool

komende vrijdag 25 november van 19.00 tot 21.00 uur in
Pluspunt, Flemingstraat 55.
Entree: € 2. Bel voor meer info:
5740330 of 06-26248096.

Gemeente Zandvoort

Rioolstelsels hebben hun nut. Via een ingenieus systeem vindt
huishoudelijk afvalwater altijd weer een weg naar de zuivering. Dit
draagt bij aan een prettige leefomgeving. Opvallend is helaas ook
de hoeveelheid huisvuil die in de straatkolken wordt gedumpt en de boel onnodig verstopt.
Daarnaast moet er regelmatig extra aandacht en energie gestoken worden om het rioolwater te reinigen. Dit omdat er bijvoorbeeld bakolie of braadvet in de spoelbak of de toiletpot
wordt gekieperd. Bakolie en/of braadvet kan gewoon bij het huisvuil worden gegooid. Giet
het over in een lege drankverpakking en klaar is Kees. Motorolie, verf en oplosmiddelen
moeten altijd bij het KCA worden aangeboden. Samen houden we Zandvoort Schoon!?

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Rectificatie ID kaart

In het nieuwsbericht 'Identi
teitskaart voor jongeren fors
duurder!' van 14 november
2011 op de gemeentelijke
website stond per abuis vermeld dat per 1 januari het tarief van het paspoort omlaag
gaat van € 52,10 naar € 43,85.
De Zandvoortse Courant
had het bericht overgenomen en geplaatst in de editie van vorige week. Dit is
niet correct het moet zijn
€ 48,70 in plaats van € 43,85.
Namens de gemeente excuses voor de verwarring.

'Primeuravond’

is afgelopen zaterdag tijdens de Verzamelaarsbeurs
in Utrecht op een mooie
tweede plaats geëindigd in
de categorie Verzamelaars
‘Mannen boven 18 jaar’.
Attema kreeg deze prijs voor
zijn collectie historische geluidsapparatuur, waaronder
grammofoons en fonografen
met aanverwante artikelen.
Tevens werd er naar gerefereerd dat binnenkort zijn verzameling tentoongesteld zal
worden in het museum van
de 20e eeuw in Hoorn, omdat de gemeente Zandvoort
geen ruimte ter beschikking
kon stellen voor een museum
voor zijn unieke verzameling van wereldklasse binnen onze
woonplaats.

Agathakerk aan de Grote
Krocht. Hierbij staan ontmoeting en gezelligheid
centraal. Op woensdag 1
december zal Sinterklaas
het inlooppunt verblijden
met een bezoek. Kom gezellig langs en geniet van
sinterklaaslekkernijen en
het gezamenlijk zingen van
sinterklaasliedjes. Tegen
een kleine vergoeding van
€ 1 kunt u koffie komen
drinken en daarbij andere
dorpsgenoten ontmoeten.
Iedereen is welkom!

Wijkagent met
ziekteverlof

‘Café Koper 57e

Vorige week donderdag
was de ontkurking van de
Beaujolais Primeur 2011
en traditiegetrouw werd
dat in café Neuf groots
gevierd. Niemand minder
dan Saskia Laroo, ook wel
de Nederlandse ‘vrouwelijke Miles Davis’ genoemd,
kwam het feest luister bijzetten. Het werd een regelrechte happening! Eigenlijk
kwam de Beaujolais Primeur
deze avond op het tweede
plan. Saskia Laroo zou met
haar trompet letterlijk en figuurlijk de boventoon gaan
voeren. Samen met haar
band van jonge zeer getalenteerde muzikanten werd
in een moordend tempo de
mooiste muziek ten gehore gebracht, in het genre
van funk/rap. Een perfecte
zet dus van café Neuf om
deze dame in huis te halen.
Smaakt zeker naar meer,
ook zonder de Beaujolais
Primeur.

Verzamelaar Attema

Plaatsgenoot Jelle Attema

In de onlangs door
uitgeverij Misset
Horec a openbaar gemaakte ranglijst van de
100 beste cafés van Neder
land voor 2012, heeft café
Koper op het Kerkplein een
mooie sprong gemaakt
ten opzichte van vorig jaar.
‘Kopertje’ steeg van de 67e
naar de 57e plaats. De openbaar gemaakte lijsten tellen
voor het jaar erop volgend.
“De jury gaf niet alleen het
bedrijf maar ook onze medewerkers een dikke pluim:
zij verstaan hun vak”, meldde
uitbaatster Maaike Koper. Zij
is druk bezig met een nieuwe landelijke aanpak voor
het opleiden van jonge medewerkers in de horeca. Op
eigen terrein moet zij dus
het goede voorbeeld geven
en dat is met deze uitspraak
van de jury dik gelukt.

Sinterklaas bij
inlooppunt

Voor alle 55-plussers is er
elke woensdagmiddag van
10.00 uur tot 12.00 uur
een koffie-inloop in de ontmoetingsruimte van de

Wijkagent voor het centrum
Henk Kommer is afgelopen
maandag aan een slepende
schouderblessure geopereerd. De blessure ontstond
tijdens een politietraining
en was dermate hardnekkig dat een operatie nodig
bleek. Naar verwachting is
hij minimaal 6 maanden
maar waarschijnlijk langer
uit de roulatie. De korpsleiding heeft daarom besloten
om voor het centrum Henk
Luske als vervangende wijkagent aan te stellen. Luske
is een zeer ervaren politieagent die het klappen van
de zweep goed kent. Hij
heeft de laatste weken met
Kommer ‘meegelopen’ en
heeft kennis gemaakt met
de voor- en nadelen van het
centrum van Zandvoort. Hij
is voor bewoners en neringdoenden altijd bereikbaar
en stelt zich sowieso altijd
positief op. Welkom in het
centrum van Zandvoort,
Henk!
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Nu bij Motorkledingoutlet
Zandvoort:

LUCATTI – SCOOTERS

Actie vanaf

donderdag 24 november
t/m zondag 27 november




Vezelwit € 2,75
Speculaasstaaf € 4,95
Kopje koffie met een appelflap € 2,95
Stap ook eens binnen voor een
heerlijk kopje koffie met een belegd broodje

uitverkoop

50%
korting!

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort
Leverbaar in 25 en 45 km/uur uitv.
Diverse kleuren: zwart, mat- zwart,
wit, ivoor en BMW coffee
€ 1399,00 excl afleveringskosten
1 jaar fabrieksgarantie!
Acc. Pakket leverbaar.

Leverbaar in 25 en 45 km/uur uitv.
Diverse kleuren: zwart, mat-zwart, wit,
champagne, goud, wine, BMW coffee.
€ 1299,00 excl afleveringskosten
1 jaar fabrieksgarantie

Heeft u wat te vieren
en kan dat niet thuis?
Kom dan gezellig
naar Café Bluys!

Acc. Pakket leverbaar

Alle andere modellen ook leverbaar van Lucatti.

Actie:

bij aanschaf van een van de Lucatti modellen
krijgt u 20% korting op een IOTA jethelm

www.motorkledingoutletzandvoort.nl
Motorkledingoutlet Zandvoort

Louis Davidsstraat 13-A, 2042 LS Zandvoort, T. 023-5733572
ELKE ZONDAG GEOPEND VANAF 12.00 UUR

Zondag voetbal live op grootscherm
van 14.00 tot 22.00 uur

op alle monturen
Rechtstreekse declaratie
bij zorgverzekeraars

Jan & Mieke
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 16.00 - tot 24.00 uur,
maandag gesloten, zondag van 14.00- tot 22.00 uur
Café Bluys - Buureweg 5 - 2042 HH Zandvoort
Tel.: 023-5730200 of 06-533 67 908

Kerkstraat 34-36 • 2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466 • www.zandvoortoptiek.nl

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag alvast uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- bent u verzekerd van weer een jaar
profiteren van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u:
- een ZandvoortPas 2010 (geldig t/m 31-12-2010)
- vervolgens ontvangt u een ZandvoortPas 2011 (geldig vanaf 1-1-2011)

2012

en.
uit!
is een Zandkorrel plaats
Reken zelf uw voordeel
at
gr
ig
al
nm
ee
u
nt
ku
ortPas
Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
r
aa
m
el
rr
ko
nd
Za
de
volgen
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.
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Wethouder Belinda Göransson

Belinda Göransson wil transparantie in openbaar bestuur
Een van de doelen die Belinda Göransson als nieuwe wethouder van Zandvoort wil bereiken, is transparantie in het

openbaar bestuur. Dat heeft ze hoog in het vaandel staan.
Tevens moet er volgens de liberale wethouder meer een
balans gezocht worden op basis van argumenten.

een maand wethouder van onder
andere Economie
en Toerisme.

Belinda Göransson

Belinda Göransson, zoals bekend de opvolgster van Wilfred
Tates, heeft gestudeerd aan de
Universiteit Nijenrode. Ook
is zij partner in Göransson
Assurantiën. Op politiek gebied was ze de afgelopen 5,5
jaar fractievoorzitter voor de
VVD in de Zandvoortse gemeenteraad en nu is ze alweer

“Vooral de eerste twee weken waren verschrikkelijk druk.
Bijpraten, kennismaken met
allerlei personen
die allemaal een
gesprek wensen.
Ook heb ik in één
week de cursus
Crisisbeheersing
en Rampenb e
strijding moeten
volgen. Gelukkig met goed
resultaat”, steekt ze van wal.
Dat wethouder zijn totaal anders is dan raadslid, beaamt
ze volmondig. “Achter de
schermen gebeurt er zoveel
meer waar raadsleden wellicht geen weet van hebben.
Ik heb nu veel meer tijd nodig.
Als ik ’s avonds thuis kom ga

ik regelmatig met mijn iPad
op schoot nog wat werken.
Gelukkig weet mijn gezin dat
en steunt mij volledig, anders
zou ik het niet kunnen doen.
Ook moet je als wethouder
anders denken en kijk je als
wethouder anders tegen bepaalde zaken aan dan een
raadslid”, vertelt ze.
Göransson is tijdens de behan
deling van de Planbegroting
2012 eigenlijk min of meer in
het diepe gegooid. “Het was
voor mij heel spannend. Een
raadslid kan heel stellig zijn en
hoeft zijn stelling niet echt te
onderbouwen. Een wethouder echter moet dat wel om
geloofwaardig over te komen.
Een raadslid is dus veel vrijer
maar daar heb ik totaal geen
problemen mee. Een wethouder moet veel breder kijken en
denken”, zegt ze.
Belinda Göransson heeft niet
een-op-een de portefeuille
van haar voorganger overgenomen. Zij is ervan overtuigd
dat met name de grote projecten, die als zwaar worden
beschouwd, bij een wethouder thuis horen die raakvlakken heeft met het project. Ook

heeft ze geconstateerd dat
de beide andere wethouders
veel meer ervaring hebben,
waar ze alleen maar van kan
leren. Dat ze meer transparantie wil wordt duidelijk uit
de informatieavond over de
Middenboulevard. “Het zou
in eerste instantie een besloten informatievergadering
voor de raadsleden worden.
Ik wilde het graag openbaar
zodat Zandvoorters eveneens
bijgepraat konden worden”,
geeft ze als voorbeeld hoe het
ook kan.
Göransson heeft nooit onder
stoelen of banken gestoken
dat ze een wethouderszetel
ambieerde. Ook zou ze na de
volgende gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2014, opnieuw in aanmerking willen
komen voor een wethouderschap. “Dat maakt natuurlijk
onze ledenvergadering uit
maar ik wil me er wel sterk
voor maken. Ik weet dat het
geen negen tot vijf-baan is en
thuis weten ze dat ook, maar
het zit nu eenmaal in mij.
Daarbij komt dat als ik iets
doe, ik er ook helemaal voor
ga. Van half werk houd ik niet”,
sluit ze af.

Zandvoorts systeem als voorbeeld
De gemeente Amsterdam gaat het systeem van erfpacht moderniseren. Volgens Het Parool komt de verantwoordelijk wethouder van de Nederlandse hoofdstad, Maarten van
Poelgeest (GL), uiterlijk volgend jaar juni met plannen om dat te veranderen. De gemeente Zandvoort speelt hierbij hoogstwaarschijnlijk ook een belangrijke rol.
Van Poelgeest houdt voorlopig wel vast aan de erfpacht,
maar hij erkent dat er haken
en ogen zitten aan het systeem. Zo doen banken wel
eens moeilijk over een hypotheek als er erfpacht in het
spel is. Ook kunnen huiseigenaren geconfronteerd worden met forse verhogingen.
De wethouder gaat in ieder
geval kijken of de berekening
van erfpacht transparanter
kan.

Zandvoort

Zandvoort hanteert de Al

ge m ene Bepalingen die
Amsterdam ook hanteert.
Weth ouder Gert Toonen
reageert op vragen van de
Zand voortse Courant of
Zandvoort nu ook zal wijzigen: “Wij hanteren alleen
hun Algemene Bepalingen
met één belangrijke uitzondering: met ingang van de
nieuwe erfpachtcontracten
hanteert Zandvoort ‘voortdurende erfpacht’, hetgeen
betekent dat de erfpacht altijd doorloopt en er derhalve
ook geen probleem meer kan
ontstaan met de hypotheek-

verstrekking omdat een erfpachtcontract afloopt. Hoe
korter de looptijd nog is, hoe
minder bereid hypotheekverstrekkers zijn een hypotheek
te financieren. Amsterdam
heeft het fenomeen ‘voortdurende erfpacht’ nog niet
en ik denk dat Van Poelgeest
die regeling van ons wil
overnemen. Zeker weten
doe ik dat niet, want ik heb
hem niet gesproken. Maar
ambtenaren van Zandvoort
en Amsterdam hebben de
laatste tijd veel contact in
verband met het raadple-

gen van Amsterdam voor
een second opinion bij onze
voorstellen.”

Criteria

Ook meldde de wethouder dat Zandvoort voldoet
aan de criteria die door de
Nederlandse banken zijn
opgesteld. Toonen: “Verder
heeft de Nederlandse Vereni
ging van Banken (NVB) een
aantal criteria opgesteld
voor de verlening van hypotheken aan erfpachters die
van particulieren grond in
erfpacht hebben, dus niet
van de overheid. Medio april/
mei 2012 komt de NVB met
voorwaarden voor hypotheken op basis van die criteria.
Ik heb die criteria bekeken en
wij voldoen daar aan.”

Fabienne Deesker heet
Beatrix hartelijk welkom
De Zandvoortse Fabienne Deesker, oud-leerling van Studio
118 en nu ballet studerend aan de Koninklijke Conservatorium in Den Haag, heeft vorige week donderdag de eer

gehad om koningin Beatrix te ontmoeten. Zij mocht Hare
Majesteit welkom heten tijdens de galavoorstelling van
het Dansersfonds ’79 in het Amsterdamse Muziektheater.

Fabienne Deesker verwelkomt de koningin

Het Dansersfonds ’79 is
door het dansechtpaar
Alexandra Radius en Han
Ebbelaar opgericht om financiële steun te geven
aan oud-dansers/danseressen, die een minimaal of
zelfs bijna geen pensioen
hebben. Zo was dat vroeger
namelijk. Het fonds betaalt
zelfs de tandartsrekening
als een oud-danser/danseres daar geen geld voor
heeft. Het is nog steeds niet
mogelijk om in de wereld
van de dans een goed pensioen op te bouwen en daar
vecht het Dansersfonds ’79

ook voor.
Voor de galavoorstelling, die
eens in de twee jaar wordt
gegeven, worden beroemde
dansers/danseressen en
dansgroepen gevraagd om
belangeloos mee te dansen
voor het fonds. Zo ook het
Koninklijk Conservatorium
uit Den Haag waar Fabienne
Deesker haar dansopleiding
volgt. Zij werd uitgekozen
om de koningin te verwelkomen en dat deed ze met een
stralende lach en een fraaie
ruiker. Een hele eer voor de
nog jonge Zandvoortse.

in memoriam

Herman Leising

Afgelopen maandag is Zandvoorter Herman Leising overleden. Leising heeft zich onder andere jarenlang bezig
gehouden met het grimeren van de toneelspelers van toneelvereniging Wim Hildering. Tevens was Leising actief
in het Zandvoortse sportleven.
Hij is speler en voorzitter geweest van zowel basketbalvereniging The Lions als TZB en na
de fusie bij ZSC’04. Leising was
de laatste jaren al regelmatig
ernstig ziek maar krabbelde
er telkens weer bovenop. Tot
de laatste keer opnieuw een
ernstige ziekte werd geconstateerd, die hem uiteindelijk
fataal is geworden. Leising is
op 67 jarige leeftijd overleden.
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DOOR HET HELE CENTRUM
www.poleposition.nl

TRUM
www.poleposition.nl

ww.zandvoortpromotie.eu

motie.eu

KAA S H U I S

KAA S H U I S

Haltestraat 26 * Zandvoort * 023-5712524
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Nieuw aanbod op de Mariaschool bevalt goed
Aan het begin van dit schooljaar is de Mariaschool gestart

met een tweetal nieuwe activiteiten. De eerste activiteit

is alleen bedoeld voor de kinderen van de Mariaschool, de
tweede is in samenwerking met de Nicolaasschool. Inmiddels zijn er tien weken voorbij en kan men spreken van een
groot succes.

dagen georganiseerd. Op
deze middagen krijgen de
kinderen diverse onderdelen
aangeboden. In circuitvorm
bezoeken groepjes van maximaal 10 kinderen de aangeboden workshops. Zo wordt
er onder meer dans, drama,
koken, kinderyoga, muziek,
schilderen, techniek en boetseren aangeboden. Al met al
zijn het leuke, creatieve middagen waarin kinderen van
verschillende groepen met
elkaar samenwerken en cultureel bezig zijn.

Plusklas
Kooklessen op de mariaschool

Kennelijk vielen de twee
weken kunstproject aan het
eind van het vorige school-

jaar in goede aarde want
vanaf het nieuwe schooljaar worden er ateliermid-

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Bestratingen
Het doet me deugd te zien dat er nu eindelijk iets gebeurt aan het eind
van de Zandvoortselaan, op de kruising Kostverlorenstraat-Tolweg. Aan
de contouren te zien wordt het een rotonde…
Ik hoop dat er asfalt komt. Want ik heb geen idee welke stratenmakersclub
tot dusverre de aanbesteding werd gegund, maar van het leggen van stenen
lijken ze geen kaas te hebben gegeten. Alle herbestratingen die de laatste
tijd in Zandvoort zijn uitgevoerd, zijn mij dunkt weggegooid geld gebleken.
Neem de Noordboulevard: de bakstenen vliegen je bijna om de oren, een
groot bedrempeld gatenkaas en kuilenfestival. Om over de hindernisbaan
aan de Cort van der Lindenstraat en de Frans Zwaanstraat (de route die
we nu zolang men aan die rotonde werkt moeten nemen) maar te zwijgen.
Een brandende vraag die mij steeds maar blijft kwellen is of de gemeente
nu eigenlijk geen geld heeft voor de herbestrating en dat daarom zonder de
juiste voorbewerking de straatstenen zo maar worden neergegooid, of zijn
de stratenmakersbedrijven van tegenwoordig onkundig? Het kan natuurlijk
ook zo zijn dat de gemeente niet wil investeren in snelheidscamera's en de
bestrating bewust zo slecht oplevert zodat de mensen zich vanzelf wel aan
de snelheid houden...

In samenwerking met de
Nicolaasschool zijn de twee
basisscholen gestart met
een plusklas voor kinderen die een extra uitdaging
nodig hebben omdat het
groepswerk hen (te) gemak-

kelijk afgaat. Eens in de twee
weken krijgen deze kinderen een dagdeel les van een
speciaal daarvoor opgeleide
leerkracht. De kinderen werken met zogenaamde peperopdrachten, waarin onderscheid gemaakt wordt
tussen geel (mild), groen
(gekruid) en rood (pittig).
De pilot is begonnen met
een mix van kinderen uit de
bovenbouw (groep 6, 7 en 8)
en na de kerst wordt er eenzelfde plusklas opgezet voor
de kinderen uit de groepen
3, 4 en 5. De kinderen van de
Nicolaasschool worden door
de ouders vanuit Noord gebracht naar de Mariaschool
en weer opgehaald. Tijdens
de eerste evaluatiegesprekken met de pluskinderen en
hun ouders was iedereen
ontzettend enthousiast.

Dossierkennis
Wethouder Toonen heeft op 15 november blijk gegeven van het feit dat
hij het dossier "PPS 1962" zelf niet heeft (in)gezien. In de Zandvoortse
Courant van 17 november 2011 staat vermeld wat Toonen de raad antwoordde inzake de verkoop van de ondergrond Schuitengat in 1972. De
wethouder vertelde dat die bewoners in 1972 tot aankoop van de ondergrond
hadden besloten. Die mensen waren slim, zei hij. De bewoners van andere
gebouwen hadden daarvoor toen niet gekozen. Dus voor hen is nu die kans
verkeken, zei de wethouder.
In de gemeenteraad-informatie op 15 november verklaarde de wethouder
dat hij niet bereid was de originele stukken te verstrekken aan de raad,
dit in reactie op een verzoek van Bruno Bouberg Wilson. De raad moest
vertrouwen hebben in het college. Gezien de bewezen ‘onwetendheid’ van
de wethouder met de feiten van 1972 moet toch betwijfeld worden dat hij
kennis droeg (en draagt) van de feitelijke gang van zaken en bestuurlijke
afspraken en besluiten in het verre verleden (’61-’62). Ik ga er althans
niet van uit dat de wethouder bewust een verkeerde voorstelling van zaken
heeft gegeven.

Eén branch vaart er wel bij en dat zijn de leveranciers van stuur- en fuseekogels, schokbrekers en banden. Veel automobilisten hebben geen verstand
van techniek en rossen evengoed wel door het Zandvoorts Lunapark heen,
maar ik niet en daarom bied ik mijn excuses aan aan die automobilisten die
's morgens vroeg in een file achter mij aan het dorp verlaten... Ik rijd op
heelhouden.

Gezien de onjuistheid van de weergave betreffende de grondverkoop
Schuitengat ben ik er nu vrij zeker van dat Toonen géén historische dossierkennis heeft. Hij heeft zeer waarschijnlijk géén inzage gehad in de
historische stukken 1962. De volledige inhoud daarvan heeft hij nimmer
verwoord naar de raad en ook niet meegewogen bij het B&W-voorstel
aan de raad voor de huidige aanpak. Het B&W-verslag maakt duidelijk,
dat er overeenstemming werd bereikt over de grondverkoopvoorwaarde.
Vervolgens werd, waarschijnlijk om financiering technische redenen, besloten dat er gefaseerd bij de aanvang van de bouw/aanleg van projectelementen tijdelijke erfpachtcontracten met recht van koop binnen 10 jaren
zouden worden gesloten. Het gebiedsbestuur i.o. en de juridische commissie
VVE Fenemaplein 3 - 23 meende dat ik u daarvan in kennis moest stellen.

Frank A. Paardekooper

Ad Rampen

Onderzoek oorlogsverleden
In Nederland beleefde de Nationaalsocialistische Beweging (NSB) haar electorale hoogtepunt in 1935. Daarna

daalde de aanhang van de partij tot het begin van de oor-

log, mede omdat de economie weer aantrok. Minister president H. Colijn zei in 1936 dat er "Voorhands geen enkele

reden is om werkelijk ongerust te zijn". Toch was de uitspraak van hem niet van toepassing voor Zandvoort want

in de jaren dertig had de badplaats het hoogste percentage NSB’ers van Nederland.

Willemijn Riedijk (l.) en Aby Grupstra

tekst en foto Nel Kerkman

Omdat er nog nooit een objectief onderzoek naar dit
stuk oorlogsverleden in Zand
voort is geweest, willen twee
Amsterdamse studentes van
de VU, Aby Grupstra en Wille
mijn Riedijk, deze onbelichte
kant van de Zandvoortse geschiedenis in kaart brengen.
Studente Grupstra onderzoekt
de periode ’30-’40 en Riedijk
de herinneringscultuur, dus
de geschiedenis na de Tweede
Wereld oorlog. Deze aspecten
vormen uiteindelijk een afzonderlijke masterscriptie.

Op zoek naar

De studentes begrijpen dat
voor vele Zandvoorters dit
deel van het verleden nog
steeds een moeilijk en gevoelig onderwerp is. Juist deze
bladzijde in het levensverhaal
wil men liever overslaan omdat men bang is door andere
dorpsgenoten veroordeeld
te worden. Toch wil Grupstra
weten wat het betekende en
wat het inhield om lid te zijn
van de NSB in Zandvoort en
waarom men daar toen voor
koos. Verder wil ze weten hoe
de sfeer was tijdens de oorlog
in Zandvoort en wat er toen
precies heeft plaats gevonden. Daarentegen onderzoekt
Riedijk hoe Zandvoort na
de oorlog is omgegaan met
(oud)NSB’ers, bijvoorbeeld:

welke plek kregen zij binnen
de wederopbouw. Vervolgens
is zij benieuwd hoe het dorp
nu nog omgaat met de herinnering aan het NSB-verleden
en of het verleden nog invloed
heeft op de tweede generatie
van NSB-gezinnen.

In gesprek

De studentes willen in contact
komen met mensen die in gesprek willen gaan. Er worden
beslist geen namen gebruikt
in hun scriptie. Hun doel is
om een objectief onderzoek
te doen naar het Zandvoort
van voor, tijdens en na de
oorlog. Enkele mensen hebben al een gesprek gehad
waaruit naar voren kwam
dat het goed was om de gevoelens bespreekbaar te maken en het een plek te geven.
Immers als kind kan je er niets
aan doen dat je ouders deze
keuze maakten. Bent u na het
lezen van de informatie bereid
om, al dan niet anoniem, over
dit stukje oorlogsverleden te
praten? Dan kunt u de beide
dames benaderen via het emailadres: onderzoekzandvoort@gmail.com. Omdat
het Zandvoorts Museum medewerking verleent aan het
onderzoek kunt u zich ook bij
het museum telefonisch, via
023-5740280, aanmelden voor
een interview. De studentes
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
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WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om de auto
winterklaar te maken. Winterbanden zorgen
bij een temperatuur onder de 7 graden voor
een betere prestatie.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Pedicure
Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)

ZANDKORRELS
Ruimtegebrek
Uit verzameling
porseleinen poppen
(handgemaakt)
met standaard.
Nostalgische poppen
uit de jaren 60.
16 damesblouses X-XL.
Afspr.: tel. 5733739
(na 19.00 uur)

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Wij zijn van dinsdag t/m zondag
geopend van 07.00 - tot 18.00 uur
Haltestraat 32a - Zandvoort
Tel.:023-87 96 055

Chai Tea Latte

De nieuwste warme
dranksensatie!
U kunt deze gratis proeven bij Tea-Licious
zondag op de feestmarkt.

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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.
.........................................................
Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails
in Haarlem.
Schrijf je in via
www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Valk Glasstudio voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

 023-5719013

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

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

Tevens door u in te vullen:

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

Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u
naar Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................
Binnenkort!!!
Eddy Wally in Zandvoort!
Dankzij Jeroen Brabander

L. Paap medische
hulpmiddelen
Bestel nu:
Grootletter agenda's,
scheurkalenders voor 2012
Tel. 06-51815360
.........................................................
Leuk zomerhuis te huur
in de groene buurt.
Huiskamer/keuken,
ruime badkamer met
douche en een slaapzolder.
Intresse, bel:
023-5296799
.........................................................
Thee weetje
Wist u dat een theepot
fris blijft als u hem
wegzet met een
suikerklontje erin?
Tea-Licious
Haltestraat 32a
.........................................................
Sint heeft 3 en 5 dec.
nog tijd om bij u
thuis op bezoek
te komen.
5719226
of 06-22025991
.........................................................
Solliciteren
met succes
4 lessen, om alle facetten
te leren! CV-briefgesprek-presentatie.
Info: 06-51001370
.........................................................
Kadotip:
‘Speelgoed van toen’
bij Brocante aan de Kust
Haltestraat 61A.
Open donderdag
t/m zaterdag
Tel. 06-43004411
.........................................................
Per direct te huur
aan de rand v.h. centrum:
Garage/werkplaats
55m2 te gebruiken
voor meerdere
doeleinden. Toilet,
electra en water aanwezig.
€ 400 p.m.
06-46027585
.........................................................
Garage te huur
aan de Matthijs
Molenaarstraat.
Tel. 06-28640654
.........................................................
Wie heeft op
11 november mijn
oude katje gevonden?
Ik zou graag in
contact komen.
Tel. 5730147

Sporen uit het verleden
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door Nel Kerkman

Visrestaurant Duivenvoorden

Het pand aan de Haltestraat 49, waar alweer 10 jaar lang
het Griekse restaurant Filoxenia isgevestigd, was vroeger het visrestaurant van Gerard Duivenvoorden gehuisvest, met ernaast een viszaak. Zowel de viszaak als het
restaurant waren een begrip in Zandvoort.

Gigantisch genieten van
de Mastreechter Staar
Alle 400 beschikbare kaarten waren verkocht afgelopen zondag. Het publiek kreeg

in de Agathakerk vanaf het begin van het optreden van de Koninklijke Zangvereniging
Mastreechter Staar al kippenvel. Alleen al de entree van het 120 man tellende koor uit

Maastricht, waarbij het vaandel met de oranje wimpel (dankzij beschermvrouwe Beatrix)
met trots werd binnengedragen, was indrukwekkend.

Het interieur was in Zandvoortse stijl, de sfeer was huiselijk en gezellig en op de bovenetage was er een opkamer en een bar. Daar paste zeker het gefotografeerde
gebrandschilderde raam in. Het raam toont een bekend
strandtafereel waar een visloper de visvangst in haar bot
(mand) doet met naast haar een Zandvoortse die misschien wel het laatste nieuws komt vertellen. De tekening
is met een visnet omzoomd, bovenin staat Zandvoort
1900 met onderaan het woord visafslag. Waarschijnlijk is het raam qua stijl getekend door
glazenier D. van der Mije. Het raam is nog altijd aanwezig en te bewonderen in Filoxenia.

Visafslag

De visserij is in Zandvoort lange jaren één van de belangrijkste bronnen van bestaan
geweest. Zodra de bomschuiten de vis naar het strand brachten werd deze ter plekke
gesorteerd. Sommigen legden de vis apart en trokken in het zand met hun wijsvinger een
kring er om heen. Dan werd de ‘omringde’ vis in één koop afgeslagen door de ‘stokman’
samen met de ‘afslager’. Daarbij gebruikte men de mijnstok. Zo werd de hele vangst verkocht en gingen de vislopers (zowel mannen als vrouwen) met hun manden naar huis om
dezelfde dag de vis door de duinen langs het Visserspad naar de stedelingen te brengen.

Aanvulling

Het glas-in-loodraam van het VOC schip Hollandia van vorige week, uit het voormalig
café Hollandia, blijkt gemaakt te zijn door Sabelis & Kerrebijn te Haarlem. Hartelijk dank
voor de aanvullende informatie.
Heeft u ook een of meer glas-in-loodramen in huis?
U kunt 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

Symfonie Orkest Haerlem
in Protestantse kerk
Komende zondag, 27 november, zal het Symfonie Orkest Haerlem in het kader van de
Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts een concert verzorgen in de Protestantse kerk. Als soliste treedt Maria Milstein (viool) op en het geheel staat onder leiding
van de Engelse dirigent Nicholas Devons.
Op het programma staan
aansprekende muziekwerken van Bedřich Smetana,
Jean Sibelius en Antonín
Dvořák. Van Smetana wordt
een deel van diens eerste
opera, Hubička (De Kus) gespeeld. De première van dit
werk, dat twee aktes kent,
was op 7 november 1876 in
Praag. Het was direct een
doorslaggevend succes.
Sibelius tekende voor het
Vioolconcert in d kleine
terts opus 47 dat moei-

zaam tot stand kwam. Willy
Burmester, sterviolist in die
dagen, toonde zich zeer
geïnteresseerd in het werk
van Sibelius en leefde in
de veronderstelling dat de
componist het concert voor
hem schreef. Dvo ř ák, die
samen met Smetana gerekend wordt tot de grootste
componisten van Tsjechië,
schreef in de VS de symfonie nr. 9 in E-mineur ‘Uit de
nieuwe wereld’, een van de
belangrijkste stukken die
op Amerikaanse bodem ge-

schreven zijn. De symfonie
ging in première op 16 december 1893 in de Carnegie
Hall, gespeeld door het New
York Philharmonic dat gedirigeerd werd door Anton
Seidl. Het werk kent vier onderdelen.
Het concert van Symfonie
Orkest Haerlem in de
Protestantse kerk aan het
Kerkplein begint om 15.00
uur en de deuren van de kerk
gaan om 14.30 uur open. De
entree bedraagt € 5.

Het Mastreechter Staar in de Agatha kerk

Eerst zachtjes, maar daarna
steeds meer aanzwellend
zongen de mannen al lopend
het welbekende ‘Conquest
of Paradise’ uit de Carmina
Burana. Het koor, onder leiding van de nog jeugdige
eerste dirigent Paul Voncken,
vervolgde met het eveneens
prachtige ‘Domine salvam fac’
(Heer, bescherm ons) en een
tweetal liederen uit opera’s
van Giuseppe Gerdi. Eveneens
uit opera’s, doch ditmaal uit
‘De Vliegende Hollander’ en
‘Tannhäuser’ van Richard
Wagner klonk het gezang veel
meer gedragen. Iedereen kent
de Toreadormars uit ‘Carmen’
van Bizet, maar deze uitvoering was bijzonder imposant. Als belangrijk lid van de
Mastreechter Staar vervult de
bas Bèr Schellings al vele jaren
de solopartijen bij concerten
en dat dit volkomen terecht
is, bleek al bij zijn solo uit
het Priesterkoor van Mozart
uit ‘Die Zauberflöte’. Dat hij

daarnaast ook een komisch
talent heeft, kwam zowel
geestig als geestrijk tot uiting
in een tweetal drinkliederen.
De uit Armenië afkomstige
Nederlandse sopraan Lilit
Sati zong met een geweldig
bereik en volume, doch klonk
in het begin een beetje ‘rauw’.
Zeer zeker verdiende de pianist Michiel Ballhaus een
groot compliment voor zijn
fantastische begeleiding op
de vleugel.
Na de pauze, waarin de te kopen Dvd’s ruimschoots over
de toonbank vlogen, bleek dat
het koor ook het modernere
repertoire met veel plezier en
vakmanschap ter hore brengt.
De akoestiek in de kerk bleek
ook hierbij voor prachtige
klankkleuren te zorgen: goed
te horen bij de solo van Lilit
uit ‘The Lion King’ en vooral
de Frank Sinatra-medley.
Schellings was subliem in
zijn vertolking van ‘New York,

New York’ en het koor zorgde
zelfs voor een enkel traantje
bij ‘My way’.
Heel sympathiek kwam de
toespraak over van één van de
koorleden, die zijn dank uitsprak aan de Stichting Classic
Concerts voor het na 2009 ook
dit jaar contracteren van de
Mastreechter Staar. Zij komen
heel graag naar Zandvoort,
waaraan ook in een gedichtje een aantal regels waren
gewijd. Toch wilden zij hun
Limburgse wortels niet verloochenen, daarom besloten
zij dit geweldige concert met
het uit het diepst van hun
hart zingen van een viertal
bekende Limburgse liederen,
eindigend met uiteraard het
Limburgs Volkslied ‘Waar in
het bronsgroen eikenhout…’.
Zonder een toegift kwam
men natuurlijk niet weg en
terecht kregen de heren na
afloop een staande ovatie van
het dankbare publiek.

Vaas voor ‘wensbriefje’
Tijdens de expositie over werk van Hilly Jansen, in het Zandvoorts Museum, maakt u kans
op een van de prachtig beschilderde vazen van de kunstenares. Alles wat u moet doen is
een ‘wensbriefje’ invullen en het in de daarvoor bedoelde vaas deponeren.
Geeft u uw motivatie ook
aan en u maakt kans op een
schitterende vaas die door
haar ter beschikking is ge-

steld. De trekking van de winnaar of winnares vindt plaats
op 8 januari, na de expositie.
De gelukkige wordt door

haar en de beheerder van het
Zandvoorts Museum, in het
bijzijn van wethouder Gert
Toonen van Kunst, getrokken.
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Feest actie!
Dames pullies met col en
turtle hals in 9 kleuren
normaal € 25,95

nu: € 15,-

Tijdens feestmarkt leuke
koopjes op de kraam!

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

&Daytime
Daytime
Dreams&

De nieuwste Babycollectie is weer binnen!
van o.a. Nanan en Pasito A Pasito.
De mooiste babykamers en leukste cadeaus
vindt u natuurlijk bij Dreams & Daytime.
Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Sint cadeautip!!!

v.a. € 39,95
Senz stormparaplu 2 jaar garantie
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

Haar scHaamte
Scheren, harsen, epileren
en ontharingscremes behoren tot het verleden. Het
ontharingssysteem
van
ELLIPSE verwijdert uw
ongewenste haren in een
flits. Het ELLIPSE systeem
maakt gebruik van veilig,
zichtbaar licht dat uit een
flitslamp komt en waarmee
ongewenst haar overal op
het lichaam kan worden
behandeld. Ellipse I.P.L.
is flitslicht (geen laser)
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Actie Actie Actie Actie Actie Actie Actie Actie Actie
Oksels - bikinilijn van € 95,- voor € 65,Oksels - bikinilijn -onderbenen van € 230,- voor €185,Uitstekende resultaten - Vergoeding zorgverzekeraar

Verwarm je met
onze bloemen.
Specialist voor al uw bloemwerken.

zonnestudio beautysalon spray-tan

Drs. Jani van Loghem is aanwezig
in DE SALON
op vrijdag 2 december
van 10.00- tot 21.00 uur
Indien u een filler behandeling
combineert met een botox
behandeling ontvangt u

10% korting
op de totale behandeling!
Sunergy Zon&Beauty
Oosterduinweg1, 2015 KH Haarlem

Bel voor een afspraak:
Laura: 06-43049362
www.desalonzandvoort.nl

Bilderdijkstraat 30 zwart
2041 NK Zandvoort

Ondernemend
Zandvoort heet
Sinterklaas
hartelijk welkom

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding voor vrijdag, zaterdag en zondag:
• Emma plak van € 1,95 voor € 1,65
en wegens succes van afgelopen weekend wederom
• onze bekende gevulde koek € 1,25
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Elke maandag tot en met vrijdag
een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.
1 Giros
2 Kipfilet
3 Souzouki
4 Mousaka
5 Souvlaki
Deze gerechten worden geserveerd
met frites, rijst, salade en tzatziki.
U kunt natuurlijk ook van de
gewone menukaart bestellen.

Laatste week!
w

x
filo
ww.

enia.info

Beide Kerstdagen geopend!

De meest
creatieve ondernemer
van 2010 / 2011
Thee boutique met meer dan 60 soorten thee

Trek in iets lekkers bij de koffie of thee?
Wij serveren heerlijke taartpunten.

Zondag staan wij
gezellig op de braderie!
Uit de keuken van Fleur:
vers gemaakte soep
en andere leuke
marktaanbiedingen!
Haltestraat 38, tel. 571 50 00

Na deze smaaksensatie
wilt u nooit meer iets anders.

ruim 30 authentieke huisgemaakte

Tapas

Tot en met 11 december

U heeft een keuze uit:
Chocolate Love
Lemony Lemon
Carrot 'n Cream
Pecan Pie

Ook om mee naar huis of het werk te nemen.
Tot snel
Wij zijn van dinsdag t/m zondag
geopend van 07.00 - tot 18.00 uur
Haltestraat 32a - Zandvoort • Tel.:023-87 96 055

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2012 aan! Kijk snel op pagina 18 en 19

APK

2012

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

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

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97
Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

DECEMBER
2011
ACTIVITEITEN:
Er komt na ruim 10 jaar weer feestverlichting in het dorp te hangen!!!
In de Kerkstraat, Haltestraat, Grote Krocht, Raadhuisplein,
Bakkerstraat en Oranjestraat. Medio november tot na de Pasen.
De IJSBAAN komt definitief weer terug!!!!
De officiële opening is op 17 december om 12.00 uur.
Daarna een demonstratie van kunstschaatsers.
Om 13.00 uur een spetterend optreden van de
Sgt. Wilson’s Christmas Show in het muziekpaviljoen!
Ook dit jaar weer een decemberactie met een
superhoofdprijs ter waarde van € 1000,-.
Dit naast de andere hoofdprijzen en weekprijzen.

De sprookjeswandeling vindt plaats op 17 december.

Een echt familie-evenement dat u niet mag missen.
In het centrum van het dorp vanaf 16.00 uur.
Met de echte Kerstman!!!
www.sprookjeswandeling.nl
www.winterwonderlandzandvoort.nl
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

gelen hebben ervoor gezorgd dat de uitstoot van vervui-

lende industriestoffen drastisch is teruggebracht. Die

ning, de dochter van Engel Koning en Norma Koning-Kee-

het nu doen. Wij werken soms nog met geleende snoertjes.
In het weekend is de programmering helemaal rond; echter
voor door de week zoeken wij nog naar uitbreiding, waarbij
wij denken aan ZFM klassiek. Mocht iemand hierin geïnteresseerd zijn, meld je dan snel aan!”

Toen hij als ‘jongste bediende’ ( ja, die term bestond toen
nog) begon bij de Nederlandse Middenstandsbank (NMB)
kreeg hij verkering met de dochter van de baas, wat in die tijd
eigenlijk ‘not done’ was. Zoals de echte Zandvoorters weten
hoorde Engel Koning ook tot die speciale categorie en is
het trieste verhaal over de dood van opa Johan
Koning (in 1880 geboren) bij hen bekend.
Johan Koning was schelpenvisser en getrouwd met Dirkje Koning-Slagtveld.
In de strenge winter van 1942-1943
is hij onder de Blauwe Tram gekomen en helaas overleden.

In het afgelopen jaar heeft Fabienne Scipio Blume, student
aan InHolland Haarlem, als afstudeerproject een uitgebreid
luisteronderzoek verricht naar ZFM. In de aanbeveling staat
onder andere dat de techniek het soms laat afweten doordat
de medewerkers met verouderd materieel moeten werken
en derhalve veel zelf moeten repareren (zie de snoertjes
hierboven). Geld voor aanschaf van nieuw computermateriaal is er niet. Toch heeft ZFM
besloten zich aan te sluiten bij het digitale net van Ziggo, waardoor men
dus bereikbaar is bij 100% van alle
huishoudens in onze gemeente
(digitaal tv-kanaal 40).

wonen, is zijn betrokkenheid bij het wel en wee van ons

dorp van veel eerdere datum. Dat komt door Marisse Koreweer, met wie hij inmiddels al 27 jaar getrouwd is.

Albert Jan heeft praktisch
Albert Jan is zeer te spreken
zijn gehele arbeidzaam leven
over de vele activiteiten in
in het bankwezen gewerkt.
Zandvoort. “Er is altijd wel
Oorspronkelijk in het noorden
reuring. De VVV pakt het heel
en oosten (“ik ben in Almelo
goed op, zoals onlangs de
geboren, doch in Haren bij
‘Doe eens wat anders-week’.
Groningen opgegroeid”). Vanaf
De jazzconcerten in theater De
2001 was hij kantoordirecteur/
Krocht zijn een prima voorbeeld,
Financieel Adviseur Particulieren bij
evenals de organisatie ‘Jazz behind
de ING in Haarlem-Noord. “Ons huis
the beach’, die weer body kreeg. Het
in Borger was nog niet verkocht en ik ben
is
wel
jammer dat de bioscoop dicht is en
Albert Jan Vos
toen tijdelijk bij mijn schoonmoeder Norma ‘op
ook het Gasthuisplein zelf mag wel wat meer
kamers’ gaan wonen. Dat was heel gezellig”, vertelt hij met karakter krijgen.” Naast ZFM heeft Albert Jan nog enkele
overtuiging.
hobby’s, waaronder koken. Hij beschikt, zoals hij zelf zegt,
over een kilometer aan kookboeken en kijkt zeer regelmatig
Eenmaal hier wonend, wendde hij zich in 2003 tot de naar kookprogramma’s op tv. Vooral de Spaanse en Italiaanse
Zandvoortse Omroep Organisatie (roepnaam ZFM), waar keuken, waarbij je gezellig lang aan tafel zit te praten, spreekt
hij samen met Hans Sandbergen en Fred Kroonsberg het hem zeer aan. Via de ANWB is hij, net als Marisse, golflid en
jazzprogramma op zondagmorgen ging presenteren, “want beide spelen met een vrij lage handicap regelmatig in binvan jongs af aan ben ik een muziekgek”, meldt hij, “dit heb nen- en buitenland. Helaas heeft hij te weinig tijd voor zijn
ik langere tijd gedaan tot 2 à 3 jaar geleden. Ben daarna uit Californië geïmporteerde wijnrode cabrio MGB uit 1976,
hoofd Technische Dienst geworden en heb ook in het bestuur maar wie weet lukt dat over een aantal jaren wel weer. In
plaatsgenomen en per 1 november van dit jaar ben ik be- ieder geval geniet deze actieve en geïnteresseerde dorpsnoemd tot programmaleider. Het is een leuke club mensen, genoot volop van de vele plezierige zaken in het leven. Dat
maar liefst 75 vrijwilligers, en ik vind het heel knap hoe wij gunnen wij hem dan ook van harte.

Nieuwe scooterdealer in Zandvoort
Sinds afgelopen week is er in Zandvoort een nieuwe scooterdealer. Motorkledingoutlet Zandvoort, aan de Louis
Davidsstraat, biedt nu ook de mogelijkheid om scooters
te kopen. Het bedrijf is dealer geworden van Lucatti, een
Italiaans merk dat retro-brommers in een zeer voordelige
prijsklasse op de markt brengt die in detail een hoog afwerkingsniveau hebben.

Ook alle accessoires die nodig zijn om op een fraaie
gepimpte Lucatti te rijden
zijn daar verkrijgbaar, zoals windschermen, buddyseats, koffers, alarmsystemen en treeplanken. Voor
meer informatie of een

De afgelopen decennia is de lucht boven Nederland
aanzienlijk schoner geworden. Strengere milieumaatre-

Albert Jan Vos
Alhoewel Albert Jan (53) pas in 2001 in Zandvoort kwam

Toenemende regenkans
en aantrekkende wind

proefrit kunt u dus vanaf
nu naar Motorkledingoutlet
Zandvoort aan de Louis
Davidsstraat 13-A. Maandag
en dinsdag gesloten. Meer
informatie vindt u op www.
motorkledingoutletzandvoort.nl of via tel. 5733572.

schonere lucht boven Nederland betekent ook dat het

aantal dagen met mist flink is afgenomen ten opzichte
bijvoorbeeld van de jaren zeventig.
Vroeger mistte het soms
wel bijna een week achtereen in een maand als
november. In november
1978 bijvoorbeeld was het
een dag of vijf mist wat de
klok sloeg in Zandvoort.
Juist de afgelopen dagen
was de mist weer eens
een keer hardnekkig in
Zuid-Kennemerland, maar
dat lag voornamelijk aan
de circulatie en temperatuuropbouw in de onderste honderd meter van de
atmosfeer. Kort gezegd
kwam het er op neer dat
veel vocht in de onderste
tientallen meters van de
luchtlaag werd opgepot en
eigenlijk geen kant uit kon.

eerste instantie krijgen we
niet de volle laag van deze
depressieperikelen met regen en veel wind en blijft
de hoge drukinvloed nog
enigszins aanwezig. Wel
schampen frontale storingen ons (vooral rond vrijdag
dus) en dan regent het enige tijd in het Zandvoorste.

Momenteel maken we ons
op voor een geheel ander weerbeeld met meer
(frisse!) wind en ook de
regenkans neemt weer
eens toe. Wel is er weinig
zon de komende dagen
en vooral rond/op vrijdag
kan het zelfs regenen. De
temperatuur gaat in de lift
richting de dubbele cijfers
en de koude nachten zijn
we kwijt. Geleidelijk komt
een zuidwestcirculatie op
gang, met name gestuurd
door diepe depressies op
de Atlantische Oceaan. In

Serieus winterweer is
overigens niet in zicht tot
tenminste Sinterklaas. Dat
durf ik hier wel te beweren.
Toch zouden de weerkaarten binnen een mum van
tijd een heel ander scenario
kunnen laten zien. Dit soort
verrassingen zijn er de afgelopen jaren ook wel eens
geweest. Het weer blijft immers grillig.

Ook in het komende weekend moeten we rekening
houden met een regenkans.
Veel zon is waarschijnlijk
niet te verwachten, tenzij
de hoge druk toch via België
aan het langste eind trekt.
De wind gaat aantrekken
uit zuidwest en wordt af
en toe krachtig vlak aan zee.

Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

9

9

9

10

Min

4

5

6

7

Zon

20%

15%

35%

15%

Neerslag

20%

60%

30%

80%

zzw. 4-5

zw. 5

wzw. 5

zw. 5-6

Weer
Temperatuur

Wind
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Bekendmaking
Afschaffen vaarvergunningen
De Verenigde Vergadering heeft op 16 november 2011 de Vaarwegenverordening Rijnland 2012 vastgesteld.
Deze verordening vervangt de verordening Vaarverboden en Vaargelden Rijnland (2005).
Op basis van deze nieuwe Vaarwegenverordening heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden op
25 oktober 2011 een verkeersbesluit genomen.
Toelichting
Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer, inclusief de afvalwaterzuivering en de waterstaatkundige
veiligheid in het gebied dat globaal is gelegen tussen Wassenaar, Gouda, Amsterdam en IJmuiden. Naast de
verantwoordelijkheid voor het waterbeheer heeft Rijnland ook een beperkt aantal taken op het gebied van
het vaarwegbeheer en het nautisch beheer.
In het belang van een vlot en veilig verloop van het scheepvaartverkeer, het in stand houden van de
scheepvaartwegen en het voorkomen of beperken van schade door de scheepvaart aan waterstaatkundig
gezien kwetsbare wateren, heeft Rijnland (voor de bij Rijnland in beheer zijnde vaarwateren) in een
Vaarwegenverordening regels gesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan deze Vaarwegenverordening
heeft Rijnland de hiervoor noodzakelijke verkeersbesluiten genomen. Concreet betekent dit het volgende:
• uit het oogpunt van de regulering schaft Rijnland met ingang van 2012 de algemene vaarvergunningen af;
• alleen voor wateren die vanuit waterstaatkundig oogpunt bescherming behoeven wordt een beperkt
vaarvergunningenstelsel in stand gehouden;
• de Verordening Subsidies Oeverherstel en het fonds oeverherstel worden met ingang van 1 januari 2015
ingetrokken c.q. opgeheven, of zodra het fonds oeverherstel leeg is;
• in de nieuwe Vaarwegenverordening zijn voorts regels met betrekking tot maximale vaarsnelheden en
het innemen van ligplaatsen opgenomen voor de bij Rijnland in beheer zijnde vaarwateren.
Ter inzage
De nieuwe Vaarwegenverordening en het hierbij behorende verkeersbesluit liggen gedurende een periode
van zes weken - van 23 november 2011 tot en met 4 januari 2012 - ter inzage in het kantoor van het
hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. U kunt de stukken tevens inzien via internet,
www.rijnland.net/actueel/ter_inzage.

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Voor wat betreft het verkeersbesluit geldt dat belanghebbenden gedurende de termijn van ter inzagelegging
bij het college een bezwaarschrift kunnen indienen:
het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland
t.a.v. J.W.P. de Groot
Postbus 156
2300 AD Leiden
Voor de Vaarwegenverordening heeft al een inspraakprocedure plaatsgevonden. Belanghebbenden hebben
daarmee al de mogelijkheid van inspraak gehad over de ontwerp-Vaarwegenverordening.
Meer informatie?
Voor vragen kunt u terecht bij het servicepunt. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
bereikbaar via 071 - 306 3020 of via e-mail servicepunt@rijnland.net.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden
in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op
www.rijnland.net/waterschapsblad.
Leiden, 23 november 2011

Droge voeten, schoon water

Presenteert:

10 december 2011 aanvang 20:00 uur
Hotel Faber (Kostverlorenstraat 15)

DIGITALE VOORSTELLING OP GROOT SCHERM

‘EEN SPECIAL’

Commentaar: Ton Drommel
Techniek en bewerking: Bert van Beek

Voor meer info en reserveringen, bel met Marcel Meijer: 06-13837000
of mail naar info@babbelwagen.nl
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Uitgesproken!

Interview
Uit het Spaanse hout gesneden

Die goeie ouwe tijd

Wat hebben een cursus Spaans, universiteit voor geneeskunde en meubels met elkaar te maken? Vrij weinig be-

40 jaar: in de knoei, in de groei of in de bloei van je leven?
Hoewel ik ‘the big four zero’ afgelopen zomer al met een
BBQ feest enigszins gevierd had, tezamen met ons 12,5 jarig
huwelijk, vond ik een intiem samenzijn met dierbaren toch
nog wel op zijn plaats op de bewuste dag.

halve als er een grote dosis verliefdheid aan toegevoegd
wordt. Dan krijg je namelijk een koploper eredivisieteam
in ondernemerschap en is te vinden in Nieuw Noord.
door Maxim Roos

Wat echter net zo interessant is achter dit succes is de weg
ernaartoe. Victor en Cristina hebben elkaar veertien jaar
geleden ontmoet in Spanje. Victor zat daar voor een cursus
Spaans nadat hij gestopt was met zijn MTS-studie. Op dat
moment woonde Cristina in Alicante en studeerde daar voor
arts aan de universiteit. Ze had al snel door dat de werkgelegenheid in Spanje erg slecht was en om haar kansen zo
groot mogelijk te maken om aan de slag te kunnen ging ze
deze studie doen. Ze ontmoetten elkaar en de vonk sloeg
over en niet veel later besloten ze de relatie een serieuze
kans te geven maar dan in Nederland. Het koude Nederland

waar Cristina nog het meest aan moest wennen. Ze ging als
een bezetene onze taal leren en bij diverse supermarkten
werken en Victor ging een nieuwe studie doen. Dit keer niet
het grove werk als toen in zijn MTS-tijd maar hij ging voor
vier jaar lang de dagopleiding ‘meubelmaken’ doen met de
vervolgstudie ‘antiekrestaurateur’ erachteraan.
De liefde voor hout sloeg ook al snel over bij Cristina, die na
drie jaar werken dezelfde opleiding ging doen en de kant
koos voor het stofferen. Dit vergde zeker voor Cristina veel
doorzettings- en aanpassingsvermogen. Maar door haar,
volgens eigen zeggen, eigenwijsheid is het haar gelukt om
te switchen van een aankomend arts in een warm klimaat
en uitgebreide lunches naar een hardwerkende onderneemster met een volwaardige opleiding in de restauratie van
meubels.
De Spaanse versie van ‘Grenzeloos verliefd’ is wat dat aangaat erg succesvol geweest en het ligt dan ook in de lijn
der verwachtingen dat dit succes nog lang niet zijn hoogtepunt heeft bereikt.
Voor meer info www.driemeubelambachten.com

Kijk nou eens!
‘Gelukkig eten koeien
geen fietsen!’
door Ramona Jonkhout

Victor Ph. Woters en Maria Cristina Molla Molto hebben
een goedlopend bedrijf aan huis en zijn gespecialiseerd in
de meubelambachten. Het maken, restaureren en stofferen behoort tot de belangrijkste inkomstenbron en Victor
en Cristina zijn daar dan ook dagelijks met veel passie en
enthousiasme mee bezig. Dat zij topwerk afleveren is bij
velen in het hele land al bekend en de opdrachtgevers zijn
vaak ook geen kleine partijen. Met veel trots vertellen ze
over Vereniging Hendrik de Keyser waarbij ze de stijlkamers hebben gerestaureerd van het mooie pand op de
Herengracht in Amsterdam en voor wie ze meubels restaureren en stofferen.

Christina en Victor

Hoewel ik geen moeite heb met ouder worden, geeft verandering van sommige leeftijden toch inzicht. 30 jaar was er
één van ‘toen er ineens “u” tegen mij werd gezegd!’ en nu op
mijn 40-ste begint het terugdenken. Het terugdenken aan de
goeie ouwe tijd. Toen werk nog geen stress opleverde, alleen
een machtig mooie uitdaging leek. Toen we twee poesjes
ophaalden die samen in de palmen van mijn handen pasten.
Toen we met een cruiseschip over de Nijl voeren en dieper
bezig waren met de hongersnood in derdewereldlanden.
Toen geluk nog samenhing met zwierend achterop de motor
zitten, met kramp in mijn nek door de wind die tegen mijn
helm klapte en ‘meehangen’ als de motor een bocht nam.
En wat te denken van de stapwereld, hoe reageer je op het
nieuws, invloeden van je ouders, en van anderen? Dat alles
vormt je tot wie je bent.
Wat kan ik zeggen. Om in de termen van Remco Campert te
blijven: het leven is nog steeds verrukkeluk. Ambities zijn (en
worden) rijkelijk behaald, het geroerd kunnen raken vind ik
een betoverend iets en mijn leven wordt nog steeds omringd
door lieve mensen die ergens voor staan en tevens bereid
zijn om te luisteren. De voorzichtige interesse in kunst, een
eigen huis, waanzinnige reizen.
Het was een bijzondere dag waarop ik 4 decennia werd.
Speels gekapt en gehuld in roodkleurig kinky kort jurkje
stond ik afgelopen weekend te proosten op mijn ‘high wine’
met een uitnodiging in de hand voor een culinair weekje
Calabrië, Italië. Kijk, dat is dan weer het mooie aan vooruitgang, openstaan voor nieuwe dingen.
Wat mij deed herinneren aan wat ooit
bezongen is: ik ben te jong om mij oud
te voelen. En zo is het maar net… Blijf
uitdagingen zoeken, geloof in jezelf en
zo af en toe uit je bol gaan dat hoort er
gewoon lekker bij.

door Ramona Jonkhout

Tegeltje
‘Je gaat het pas zien
als je het door hebt.’
J. Cruijff
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand november voor Pashouders:

Huisgemaakte Erwtensoep
2 liter € 8,00
kijk ook eens op onze website:

Ervaar de schoonheid van Italië
Valpolicella classico
van het huis Bolla

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

per fles € 2,- korting

nu: € 7,95

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Sint Nicolaas:

Wist u al dat wij ook
cadeautjes hebben van onder
de € 15,- € 10,- en € 5,-?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Medina Woninginrichters

Aanbieding: Bonaparte Esprit tapijt
van € 109,- nu voor € 89,- per meter, gratis gelegd.
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Mode en trends:

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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

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

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

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2012

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

for shoes

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Tel. 023 571 44 10

“Leuk voor
de feestdagen:
5% korting op een dinerbon”

(alleen te besteden bij Mollie & Co)

Zaterdag 3 en zondag 4 december: Kreeftenavond!
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Sinterklaas korting
met de ZandvoortPas:
Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

20%!

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2012 aan!
Voor € 5,- profiteert u heel 2012 van
vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2012
(geldig tot en met 31-12-2012)

2012
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Met uw nieuwe Zandvo
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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

ZandvoortPlus

Walk of Fame

door Edwin Gitsels

aflevering 16

Simon van Collem,

Gouden jaar voor Glennis Grace

de tv-koning van de filmwereld
Simon van Collem (1919-

Beste zangeres van Nederland treedt op in Zandvoort
In onze wijde omtrek hangen de posters: vrijdagavond treedt

Glennis Grace op in Holland Casino Zandvoort. Het is maar
een optreden van 30 minuten, maar we hebben het hier wel

over de Beste Zangeres van Nederland, althans volgens mu-

ziekrechtenorganisatie Buma, die haar hiervoor de Buma NL

Prijs toekende. Het zoveelste hoogtepunt in het succesvolste
jaar van haar carrière tot nu toe…

Glennis Grace | Foto: William Rutten

Het is opmerkelijk: Glennis Grace is inmiddels 33 jaar en timmert al 17 jaar aan de weg sinds haar overwinning in Henny
Huisman’s Soundmixshow. Pas 16 jaar was ze toen ze als
Whitney Houston heel Nederland omver blies met een spetterende uitvoering van ‘One moment in time’. Er volgde geen
Gerard Joling/Marco Borsato-achtige carrière op: Glennis
bleef een beetje in de marge hangen. Pas de laatste twee,
drie jaar is ze alsnog toegetreden tot de eredivisie van de
Nederlandse showbusiness. Ondanks haar constante, jarenlange gevecht om echt door te breken wilde dat maar niet
lukken. Ook haar deelname aan het Eurovisie Songfestival
in 2005 bracht niet die zo hartstochtelijk gewenste omslag. Schrijver dezes was daar zijdelings bij betrokken, als
jurylid van de voorrondes voor het Nationaal Songfestival.
Dagenlang heb ik in de catacomben van het Mediapark samen met o.a. Songfestival-opperhoofd Willem van Beusekom,
God hebbe zijn ziel, en Radio 2-baas Ron Stoeltie naar de vele
honderden inzendingen zitten luisteren om een voorselectie
te maken. Het liedje ‘My Impossible Dream’ onderscheidde
zich direct al in gunstige zin van de rest, maar de zangeres
door wie componisten Robert Fisher en Bruce Smith het hadden laten inzingen overtuigde allerminst. Van Beusekom en
Stoeltie kwamen toen met de suggestie om Glennis Grace
te vragen het nummer te zingen. Dat deed ze, ze won het
Nationaal Songfestival met ruime voorsprong en werd naar
Rusland uitgevaardigd om de eer van ons land te verdedigen.
Helaas kwam ze niet door de halve finale en strandde ook
deze doorbraakpoging.
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1989) maakte meer dan 30
jaar filmprogramma’s op

Traan-momentje

Korte tijd later nam Glennis de gewaagde stap om over
te stappen naar Nederlandstalig. Ze nam met producer
Evert Abbing (Lois Lane, Van Dik Hout) het album ‘Glennis’
op. Het werd enthousiast ontvangen, maar pas twee
jaar na de release, met de derde single van de cd ‘Als je
slaapt’, kwam de omslag. Daar ging een traan-momentje
a la Maxima aan vooraf, als Glennis het nummer zingt
bij Carlo & Irene in ‘Life & Cooking’ en gaste Wendy van Dijk
tot tranen toe geroerd is. Het nummer wordt een dikke hit.

televisie. Daarin kreeg hij,
ondanks zijn steenkolen-

Engels en zijn weinig glamoureuze voorkomen, de
allergrootste sterren voor

de camera. Hij interviewde Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Clint Eastwood, Sean Connery en nog honderden andere grootheden.

Gouden album

Reeds op jonge leeftijd raakte hij verslingerd aan film. Hij
was na de HBS in de textielbranche beland, maar toen hij
bij een filmverhuurbedrijf ging werken werd zijn al op jonge
leeftijd ontstane passie voor film flink aangewakkerd. Als
16-jarige begon hij stukjes over films te schrijven en zo jong
als hij was lukte het hem om een paar van die artikelen
geplaatst te krijgen in verschillende tijdschriften. Toen de
Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd Van Collem ontslagen
bij het filmverhuurbedrijf omdat hij joods was. Aanvankelijk
bleef hij in Amsterdam wonen waar hij in de door en voor
joden gedreven Hollandsche Schouwburg als regie-assistent
werkte. Maar de Duitsers sloten de schouwburg in 1942,
en toen Van Collem een oproep voor transport kreeg ontvluchtte hij de hoofdstad en dook onder op een boerderij
in West-Friesland.

Echt niet bang

Na de oorlog pakte hij de draad van het schrijven over film direct weer op, onder meer voor de Volkskrant. In 1954 kreeg hij
een eigen rubriek, ‘Uit de oude draaidoos’ genaamd, net als
het tv-programma dat hij vanaf 1958 voor de VPRO maakte.
Dat programma bleef 12 jaar bestaan. In 1970 stapte hij over
van de VPRO naar de AVRO, waarvoor hij het filmprogramma
‘AVROskoop’ maakte. Ook werd hij redacteur bij Televizier,
in die jaren het grootste programmablad van Nederland.
De AVRO stopte na drie jaar met AVROskoop; in 1975 mocht
hij zijn programma voor de TROS gaan maken, waar het
werd omgedoopt tot ‘Simonskoop’. Inmiddels kende tout
Hollywood ‘Saaimun’ en had hij overal zijn contacten.

Vanaf dan zit Glennis in een opwaartse spiraal. De Buma
Stemra roept haar uit tot Beste Zangeres van Nederland,
ze wint het tv-programma ‘Van Popster tot Operaster’ en
het conservatorium, waar ze na een studie van 5 jaar haar
diploma behaalt, bestempelt haar als de zangeres met de
beste zangstem en –techniek van Nederland. Ze doet begin
2011 mee aan de populaire TROS-show ‘De beste zangers van
Nederland’ en scoort in dezelfde periode haar eerste nummer
1-hit, ‘Afscheid’. Eind mei van dit jaar verschijnt haar live-cd
‘One Night Only’, met een mix van haar grootste hits, plus een
aantal bijzondere covers (‘Margharita’, ‘Nothing compares
2 U’, ‘In the air tonight’), en duetten met onder meer Lange
Frans en Xander de Buissonjé. Het levert haar haar eerste
gouden album op.
Glennis Grace werd als Glenda Batta op 19 juni 1978 in
Amsterdam geboren. Ze heeft die ontwapenende, nuchtere
no-nonsense houding van een echte Amsterdamse, en dat
heeft haar in combinatie met haar gevoel voor show en glamour de kracht gegeven om bijna anderhalf decennium door
te blijven knokken om de top te halen. Ze wordt door haar
collega-artiesten op handen gedragen omdat ze een vakvrouw is, een geweldige stem heeft, maar ook omdat ze een
warme persoonlijkheid is. Glennis is ongecompliceerd, en
niet op haar mondje gevallen. Een tekenend incident vond
plaats in mei van dit jaar, toen ze door AT5-programmamaker
Frank Awick in de Jordaan werd geïnterviewd, de buurt waar
ze opgroeide. Er komt een automobilist voorbij die zich niets
aan trekt van Frank en Glennis die midden op straat staan te
praten en zich met zijn auto erlangs perst. “Klerelijer”, roept
Glennis in onvervalst plat Amsterdams. Waarop de man op
zijn rem stapt, uitstapt en op haar af stormt. “Wat zei jij?”,
zegt hij. “Je rijdt me bijna van me sokken”, blaft Glennis terug.
“Je staat hier midden op de rijweg! Wees blij dat ik rem en
even wacht op je”, buldert de man. “Zeg, doe effe normoal”,
protesteert Glennis. “Pas op, want ik beuk je het ziekenhuis
in”, briest de man. Glennis is totaal niet onder de indruk: “Nou,
dan moet jij kijken wat er met jou gebeurt. Doe dan! Ik ben
echt niet bang hoor.” Waarop de man afdruipt. Glennis verzet
geen stap, is totaal niet onder de indruk en doet alsof ze een
lastige vlieg van zich af heeft geslagen. Een vrouw uit één
stuk. Onvoorstelbaar bijna dat dat dezelfde vrouw is die in een
prachtige jurk de meest ontroerende liedjes staat te zingen.

Hij kwam over de vloer bij de supersterren, liep rond op de
sets van de grootste filmproducties en kreeg zelfs rolletjes
in filmhits als ‘Flodder’ en ‘Amsterdamned’. Behalve tv-programma’s en artikelen schreef Van Collem ook drie boeken
over film:‘Uit de oude draaidoos’ (1959), ‘Sterren kijken’ (1965)
en ‘De sterren kunnen me nog meer vertellen’ (1988).
In 1964 verhuisde Simon van Collem met zijn vrouw Puck en
zijn twee zoons Pim en René van Amsterdam naar Zandvoort.
In de Haltestraat begon Puck een antiekwinkeltje, dat later
werd getransformeerd tot een in filmsferen ingerichte bistro: ‘De oude draaidoos’. De grote kleine man stierf in het
harnas, tijdens de galapremière van de James Bond-film
Licence To Kill in theater Tuschinski, op 21 juni 1989. Tot aan
zijn dood woonde hij in Zandvoort.

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

Gemeentelijke publicatie week 47 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 46 en de
verdere in week 46 door het college genomen besluiten zijn in
week 47 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 en woensdag 30
november 2011.

Dinsdag 29 november 20.00 uur: Informatie

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
3. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de Natuurbrug Zandvoortselaan
4. Parkeerverordening en parkeerbelastingverordening
5. Verordening cameratoezicht
6. Verordening begraafplaatsrechten 2012 en begraafplaatsrechten dierenbegraafplaatsen 2012
7. Voortgangsbewaking
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de onderwerpen op de agenda.

Woensdag 30 november 20.00 uur: Debat

Zie voor de onderwerpen onder Informatie. Extra agendapunt is:
1a. Afscheid van de voorzitter en een lid van de Rekenkamer
Zandvoort

Woensdag 30 november 21.45 uur: Besluitvorming

Zie voor de onderwerpen onder Informatie. Extra agendapunten:
7. Lijst ingekomen post 3 – 17 november 2011
8. Verslag van de vergadering gemeenteraad-debat en gemeenteraad-besluitvorming van 26 oktober 2011
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U
vindt de meest recente agenda en alle informatie op de website
van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”. De bijeenkomsten
worden via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden
(Raadsnet: “luisteren en verslag”).

Ronde Tafelbijeenkomst

nog wijzigen. U vindt alle informatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”. De bijeenkomst wordt via
de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (Raadsnet:
“luisteren en verslag”).

Vergunninghouders voor de wegen die op 27 november worden
afgesloten kunnen vanaf zaterdag 26 november 2011 18.00 uur
tot en met maandag 29 november 2011 9.00 uur parkeren op het
De Favaugeplein.

Ontheffing en melding Kerstboomverbranding

Omdat de Louis Davidsstraat ook afgesloten is op die dag, wordt
een tijdelijke bushalte ingericht op de Hogeweg voor het politiebureau.

Er is een melding ingediend voor het houden van de Kerstboomverbranding die plaatsvindt op woensdag 11 januari 2012 van
19.00 uur tot 21.00 uur op het strand ter hoogte van het gebouw
de Rotonde te Zandvoort.
Er is een ontheffing verleend op grond van artikel 10.63 Wet Milieubeheer in verband met de Kerstboomverbranding.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
Zandvoort:
- Dr.J.G.Mezgerstraat 96, plaatsen dakkapel, ingekomen 11 november 2011, 2011-VV-187.
- Piet Leffertsstraat 14, verwijderen asbesthoudend materiaal,
ingekomen 11 november 2011, 2011-VV-188.
- Stationsstraat 1a, verbouw woning, ingekomen 14 november
2011, 2011-VV-189.
- Marisstraat 46, plaatsen dakkapel, ingekomen 17 november
2011, 2011-VV-192
Bentveld:
- Parnassialaan 21, kappen van een boom (achtertuin), ingekomen
15 november 2011, 2011-VV-190.
- Zandvoortselaan 220, vervangen garagedeur in kozijn, ingekomen 17 november 2011, 2011-VV-191.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt
maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 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.

Verzonden besluiten
Op dinsdag 29 november 2011 om 21.15 uur is er een Ronde Tafelbijeenkomst. Op de agenda staat: Vijandigheid tegen homoseksuelen. Het aantal meldingen van discriminatie op basis van seksuele
geaardheid blijkt toe te nemen in Nederland en Kennemerland.
Voorlichting op scholen over verschillen in seksuele geaardheid
kan het begrip voor elkaar en sociale acceptatie vegroten. Bureau
Discriminatie vraagt de gemeente om (financieel) bij te dragen
aan de voorlichting op basis- en middelbare scholen in Zandvoort.
Wat vindt u? U wordt van harte uitgenodigd om over dit onderwerp aan de Ronde Tafel mee te praten. Aanmelden mag, maar
is niet nodig.
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan
het Raadhuisplein. De agenda kan na sluiting van deze krant

Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de
rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de
gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 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.
Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten,
verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie of
speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan de burgemeester
te richten.

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

Zandvoort:
- Secretaris Bosmanstraat 28, vergroten dakkapel, verzonden 14
november 2011, 2011-VV-142.

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.

Verkeersmaatregelen Feestmarkt 2011

Openingstijden begraafplaats

Zondag 27 november a.s. wordt in het centrum een Feestmarkt
georganiseerd. Hiervoor zullen een aantal straten afgezet worden. Dit zijn de Haltestraat, Kerkstraat, Kerkplein, Kleine Krocht,
Kosterstraat, Louis Davidsstraat, Raadhuisplein, Prinsesseweg en
Swaluëstraat. Hiervoor is 9 mei 2011 een verkeersbesluit genomen
met kenmerk 2011/05/000428. Dit verkeersbesluit is eerder dit
jaar gepubliceerd en kan worden opgevraagd bij de balies in het
gemeentehuis.

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.

biljart

voetbal

Oomstee 2 naar koppositie
Vorige week donderdag waren de Oomstee driebanders

Louis van de Mije en Ton en Edwin Ariesen ongenaakbaar
tegen het team van De Romein uit Haarlem. Met maar
liefst 17-2 sloten zij hun thuiswedstrijd af en namen definitief de leiding in hun poule.

Louis van de Mije op weg naar winst

Zeker de eerste drie partijen van het Zandvoortse
team hadden een hoog
kijkgenot. Met zeer mooi
en gedegen spel wisten
onze plaatsgeoten hun partijen royaal binnen de 25
beschikbare beurten af te
ronden tot een winstpartij.
In de tweede helft, waarbij

de tegenstanders de partijen mochten starten, werd
het wat moeilijker. Van de
Mije moest hier zijn directe
opponent de enige twee
winstpunten toestaan. Ton
en Edwin Ariesen wisten de
volle winstpunten binnen
te halen waardoor het team
met precies 100 wedstrijd-

punten de definitieve leider
werd in de poule. Donderdag
1 december staat nog een inhaalwedstrijd tegen Hof van
Holland Heemstede op het
programma.
Vorige week dinsdag speelde
Oomstee 3 een thuiswedstrijd tegen Spoorloos 3 uit
Haarlem. Frits Minneboo,
Dick van Dam en Dick ter
Heijden wisten met verve
een 9-9 gelijkspel af te
dwingen. Een terechte uitslag gezien de eveneens
gelijke puntenstand in de
derde poule. Voor de meeste
teams is de eerste helft van
de competitie nu voorbij en
wordt weer uitgekeken naar
het vervolg, begin januari.
Met maar liefst 30 teams in
drie poules zal de strijd weer
heftig worden. Alle spelers
zijn zeker benieuwd naar
hun nieuwe moyennes die
op basis van de gespeelde
wedstrijden in de 1e helft
naar boven of naar beneden
worden bijgesteld.

handbal

ZSC handbalsters niet
opgewassen tegen arbitrage

De Zandvoortse handbalsters waren zaterdagavond niet in

staat om van Vriendschap/TOB 3 in Amsterdam te winnen.
Mede door een abominabele arbitrage verloor Zandvoort
met 14-12 na een 8-5 ruststand.
“Vanaf het begin van de wedstrijd ging het behoorlijk gelijk op en we waren ook wel
aan elkaar gewaagd. Het had
een leuke en sportieve wedstrijd kunnen worden als de
scheidsrechter consequent
had gefloten. We hadden
een scheidsrechter van de
thuisclub die voor het eerst
een senioren wedstrijd floot.
Terwijl wij vaak een vrije bal
en zelfs zes strafworpen tegen kregen, een aantal wel terecht, zag ze bij de thuisclub
veel door de vingers waardoor
er af en toe behoorlijk gevaarlijke spelsituaties ontstonden.
22

Zo werd een aantal spelers
van ons tijdens een break out
hard naar de grond gewerkt
en vond de scheidsrechter het
niet nodig hier voor te fluiten.
Toen we de scheidsrechter
hier op aanspraken werden
wij met 2 minuten naar de
kant gestuurd, in totaal 4x”,
herinnert Martina Balk zich.
Toch bleef ZSC rustig en probeerde als team het eigen
spel te spelen en het sportief te houden, al was dat af
en toe duidelijk niet gemakkelijk. Echter de Zandvoortse
verdediging stond erg goed

en er waren meerdere mooie
aanvallen van onze plaatsgenotes. Na de rust liep TOB
snel uit naar 11-5, toch kon
Zandvoort uiteindelijk nog
terug komen tot 14-12. “Ik begrijp dat een scheidsrechter
er wel eens naast kan zitten
maar op deze manier een
wedstrijd te moeten verliezen is wel heel erg frustrerend. Maar ik vind dat we het
als team heel goed hebben
gedaan, iedereen bleef rustig
en netjes”, aldus een teleurgestelde Balk na afloop. Scores
ZSC: Laura Koning en Martina
Balk: 3; Romena Daniëls en
Madeleine Petter: 2 en Naomi
Kaspers en Szilvia Jakab ieder
1 doelpunt. Komende zondag speelt ZSC in de Korver
Sporthal om 12.15 uur tegen
het Amsterdamse US 3.

SV Zandvoort wint van Amstelveen
Zandvoort startte afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd

tegen Amstelveen met een gemiddeld heel jong elftal,
noodgedwongen omdat de ziekenboeg bij Zandvoort nog

steeds behoorlijk vol ligt. Het was echter geen beletsel om
furieus van start te gaan.

Verdedigende actie van Chris Dölger

Flitsende aanvallen met heel
veel beweging zorgden ervoor
dat Amstelveen niet echt in
de wedstrijd kon komen, met
al in de vijfde minuut resultaat. Een snelle aanval over
de rechtervleugel bracht de
bal bij Jan Zonneveld die gedecideerd het net liet bollen.
Nog geen twee minuten later kon Zandvoort weer juichen. Na een schitterende
pass van Billy Visser kon Ivo
Hoppe de bal meeslepen tussen twee verdedigers door en
opnieuw de Amstelveense
doelman het nakijken geven,
2-0. Zandvoort bleef wonderschoon voetbal spelen maar
de derde treffer bleef uit,
waardoor Amstelveen uit zijn
schulp kon kruipen. In de 35e
minuut kwam zelfs de aan-

sluitingstreffer. Patrick Koper
vloerde onnodig een tegenstander in het strafschopgebied, Boy de Vet had de bal zo
op kunnen rapen, en de uitstekende scheidsrechter kon
niet anders dan de bal op de
stip leggen, 2-1.
Na rust liep Zandvoort verder uit na een wonderlijk
kopdoelpunt van misschien
wel de kortste speler van
Zandvoort, Kas de Vries. Met
een snelle aanval kwam
Amstelveen andermaal terug
waardoor het met nog een
kwartier te spelen opnieuw
ongewenst spannend werd.
Michael Kuijl had de eer om
de wedstrijd op slot te gooien.
Na een mooie slalom langs de
achterlijn wist hij voor de 4-2

te tekenen en werden de drie
punten veiliggesteld.
Volgende week speelt
SV Zandvoort uit tegen
Castricum, dat winnaar is
van de eerste periodetitel en
afgelopen zaterdag bij kampioenskandidaat Aalsmeer
met 2-3 voor een verrassing
zorgde. Overige uitslagen 2e
klasse A: TOB – WV-HEDW:
3-4; AMVJ – Hellas Sport: 2-1;
Overbos ZOB: 2-3; Opperdoes
– Monnickendam: 1-1 en AFC
– BOL werd 4-1.

Zware straf voor
SV Zandvoort

Naar aanleiding van de onregelmatigheden tijdens de
uitwedstrijd tegen ZOB heeft
SV Zandvoort een zware straf
van de tuchtcommissie van de
KNVB gekregen. Het eerste elftal krijgt vijf punten in mindering, een boete van € 300 en
de Zandvoortse speler die rood
kreeg na de massale vechtpartij is voor vijf wedstrijden geschorst. Naar verluid heeft ook
ZOB een dergelijke straf gekregen. SV Zandvoort-voorzitter
Kees van Dijk wil door advocaat Keje Molenaar laten onderzoeken of er een kans is op
verlichting van de straf door in
beroep te gaan. “Als die kans
volgens Molenaar aanwezig is,
tekent SV Zandvoort hoger beroep aan, anders niet”, meldde
Van Dijk.

basketbal

Lions opnieuw naar winst

Ook de zesde wedstrijd heeft het herenteam van The Lions gewonnen. De gastheren van
Hoppers 2 uit Hoorn waren niet opgewassen tegen de Zandvoorters, die met 45-80 wonnen en hierdoor ongeslagen aan kop van de 2e Rayonklasse blijven.
In het eerste kwart speelde
Zandvoort best aardig, maar
daarna stokte hun spel behoorlijk. “De bal ging niet
goed rond en we vertraagden ons eigen spel daardoor.
Ook kwamen we niet snel
genoeg terug in de verdediging, waardoor zij tot een
aantal snelle scores kwamen.
We stonden bij rust dan ook

met slechts 3 punten voor,
23-26”, aldus speler/coach
Dave Kroder. Maar daarna
ging Zandvoort los. Door
goed samenspel en door veel
'tip-ins' van Ron van de Meij
werd het derde kwart met
7-26 gewonnen. De wedstrijd
was gespeeld en ondanks dat
Mike Kroder in het vierde
kwart met 5 fouten naar de

kant moest, wist Lions wedstrijd met 45-80 te winnen.
Topscores: Van de Meij 31,
Dave Kroder 20, Mike Kroder
12 en Niels Crabbendam 10
punten. Volgende week zaterdag spelen de Zandvoortse
basketballers thuis om 20.15
uur de topper tegen Akrides
3, dat eveneens nog ongeslagen is.
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Imke van der Aar

Nick Keur

Lezers van de Zandvoortse Courant kennen haar al. Imke van der Aar is het grootste

Sinds 2010 woont Nick Keur (14) in Zandvoort. Hij is op 16 januari 1997 in Haarlem

Kampioen: meisjes U13 single, dubbel en mixed. Een prestatie die niet snel geëvenaard

op mijn 6e jaar met honkballen, bij DSC’74 in Haarlem. Op mijn 10e ben ik overge-

badmintontalent dat hier in de regio rondhuppelt. Dit jaar werd zij drie keer Nederlands
zal worden. Maar wie is zij? Waar is zij in aanraking gekomen met haar sport en hoe
steunen haar ouders haar? Maakt u kennis met Imke.
Imke werd op 16 februari
1998 geboren als oudste
uit een gezin met drie kinderen. Vader Martin basketbalde en dus ging
zij ook deze sport
beoefenen. Totdat
zusje Bregje en
broertje Wes
sel, via moeder
Francien, gingen
b a d m i nt o n n e n .
Toen was het hek van
de dam. Imke bleek een
supertalent. Ze ontwikkelde zich in rap tempo bij
haar club BC Duinwijk en
werd al snel gescout door
de Nederlandse Badminton
Bond, waarvoor zij nu in

het NL-jeugdteam speelt.

Imke krijgt veel support
van haar ouders die naast
haar ook nog haar jongere
zusje Bregje en haar twee-

lingbroer Wessel begeleiden. “Ik train elke dag en
2 keer per week ook voor
school, moet dan al om
06.50 uur in de sporthal zijn. Verder is er
elke woensdag
een training in
Papendal waar
ik heen moet
en ik speel veel
competitie en toernooien in het hele
land en buitenland”,
zegt Imke, die dit jaar in
Denemarken en Frankrijk
op trainingskamp is geweest. Wat ons betreft: tot
ziens tijdens de Olympische
Spelen van 2020!

geboren en studeert aan het Haarlem College waar hij in de 3e klas zit. “Ik begon
stapt naar Kinheim omdat ik op een hoger niveau wilde gaan spelen”, aldus het
honkbaltalent.

Dit seizoen is Nick bij de
Baseball Academy “APPM
Rabbits” gaan spelen waar
hij in het aspiranten
team speelt en waarmee hij Nederlands
Kampioen is geworden. In Nederland
zijn 6 Baseball
Academies die
in een door de
bond zogenoemde
‘Elite Klasse’ tegen elkaar spelen. Nick speelt
in het veld als pitcher of als
eerst honkman. “Wij trainen
nu 2x per week en vanaf januari wordt dit verhoogd
naar 4x per week. Dit jaar
maak ik de overstap van de

hockey

ren”, vertelt hij.
“Afgelopen jaar heb ik met
het Nederlands Team U15

de 3e plaats bereikt op het
EK in Brno (Tsj.). Nick heeft
duidelijke doelen voor
ogen. Als eerste wil hij
in Nederland in de
Hoofdklasse uitkomen maar zijn grote droom is toch
honkballen in
de VS. “Daar
werk ik hard
voor”, aldus het
talent dat door zijn
ouders volop gesteund
wordt. “Ze brengen en
halen mij als ik ga trainen
of een wedstrijd moet spelen. Het kost ze veel vrije tijd
en daar ben ik ze dankbaar
voor”, sluit hij af.

adverteerders

Hockeydames winnen weer
De dames van ZHC hebben afgelopen zondag weer eens gewonnen. Een vrijwel compleet team, Roos Rückert en Nathalie
Huisman waren met verkoudheidsverschijnselen thuis gebleven, behaalde uit tegen Alkmaar een mooie 1-5 overwinning.
De beide basisspeelsters werden uitstekend vervangen door
Veerle Hermans en Marsja van Marle uit het A-team.

Aanpush strafcorner door Marsja van Marle

Na een serie nederlagen hadden de Zandvoortse dames
het plan opgevat om weer
eens te winnen. Dat bleek al
in de eerste minuut toen Julia
Buchel, vrij voor de keepster,
het snelste doelpunt van het

aspiranten naar de junio-

jaar scoorde, 0-1. Zandvoort
was de eerste helft wat sterker maar het spel ging best
aardig over en weer, waardoor er een aantrekkelijke
wedstrijd ontstond. Na een
fraaie combinatie tussen

Veerle Hermans en Irma Keur
scoorde Marsja van Marle in
de categorie ‘mooiste doelpunt van het jaar’ de 0-2.
Direct na de rust hobbelde
de bal over wat Zandvoort
sticks en keepster Tessa Keur
reageerde iets te laat en kon
Almaar dichterbij komen, 1-2.
Kort daarna een aanval van
Zandvoort en een mislukt
schotje van Julia Buchel. De
bal kwam op de klomp van
de keepster en rolde daarna
net over de doellijn. Wellicht
het ‘lelijkste doelpunt van
het jaar’, maar dit soort gedrochten telt ook mee, 1-3.
Ondertussen werd het zicht
door de mist almaar minder
in Alkmaar. Na een fraaie
uitval van Zandvoort schoot
Veerle Hermans de bal hoog
in de touwen, een doelpunt
dat vanaf de middenlijn niet

te zien was, maar gelukkig zag
de scheidsrechter het wel en
stond ook het ‘onzichtbaarste
doelpunt van het jaar’ in de
boeken, 1-4. Alkmaar wilde per
se nog een doelpuntje maken
waardoor de Zandvoortse
achterhoede het behoorlijk
druk kreeg. Een volgende
aanval van Zandvoort werd
in eerste instantie gestopt
door de keepster van Alkmaar
maar de bal kwam bij Karuna
van der Meij terecht die het
kleinood er rechtstreeks erin
schoot, waarbij ook de ‘score
uit een rebound van het jaar’
werd gerealiseerd, 1-5.
Aangezien er geen inhaalwedstrijden voor ZHC hoeven
te worden gespeeld is aanstaande zondag de laatste
wedstrijd voor de winterstop.
Op eigen veld komt om 14.30
uur Hisalis op visite.

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Berg Totaaltechniek
Bernard Coiffures
Bertram & Brood
Buchelli Styling Consultant
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Centerparcs Park
Zandvoort
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Genootschap Oud Zandvoort
Grand Café Restaurant XL
Haverkort Juweliers
Hoogheemraadschap
van Rijnland
Motorkledingoutlet
Zandvoort
Motorrijschool Goede
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
Orangerie Beauty Zandvoort
Sea Optiek
Stichting Classic Concerts
Stichting Osira Amstelring
Tea-Licious

Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort/Feestmarkt
Zandvoort Optiek
Zorg Allerlei
Sinterklaasactie:
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Café Koper
Chocoladehuis Willemsen
Corry's Kaashoek
De Salon
Dobey Zandvoort
Dreams & Daytime
Filoxenia Greek Cuisine
Haar
Kroon Mode
La Bonbonnière
Red Coral
Shanna's Shoe
Repair & Leatherwear
Slagerij Marcel Horneman
Sprookjestaarten
Sunergy
Tea-Licious
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

Courant

Actueel

7

Cultuur

7

Eigentijdse versie
van Rika Jansens
‘Stijfselkissie’

Wij gaan
verhuizen!
Het redactiekantoor
van de Zandvoortse
Courant verhuist
per 1 januari naar

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Concert Symfonie
Orkest Haerlem
van hoog niveau

Alle 2011 monturen
mogen weg
voor 15 euro per stuk!!!!
(bij gelijktijdige aankoop
montuur + glazen)

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

De Mannetjes

Help, de stoel
van Sint was
verdwenen

Nieuw bestuur
strandpachters

Wendy Jacobs is afgelopen vrijdag door wethouder Gert Toonen uitgeroepen tot Jonge

Hanneke Mel, voorzitter van de Zandvoortse Strandpach-

vrijwilligers aanwezig die in het kader van het Europees Jaar van de Vrijwilliger door het

neergelegd. “Er staat een heel fris nieuw bestuur te trap-

Vrijwilliger van het Jaar. In de Haven van Zandvoort waren rond de 400 Zandvoortse
gemeentebestuur in het zonnetje werden gezet.

Een dolblije Wendy Jacobs

Zandvoortse sociale instellingen, zorginstellingen,
(sport)clubs en verenigingen
werden door de gemeente
in staat gesteld om een toegangskaart voor hun vrijwilligers aan te vragen, die
gratis werden verstrekt. Van
de 600 uitgedeelde kaarten,
werden er daadwerkelijk 400
omgezet in een toegangsbe-

wijs. De vrijwilligers werden
voorzien van drankjes en
hapjes en het brugemeestersechtpaar knoopte overal
gesprekken met de aanwezigen aan.
Hoogtepunt van de avond
was de bekendmaking van de
Jonge Vrijwilliger van het Jaar
en de Vrijwilligersorganisatie

Vrijwilligersfeest

van het Jaar. Zandvoorters
konden de afgelopen tijd
stemmen op genomineerden. Uiteindelijk werden
de twee genomineerden
op het podium geroepen
en maakte Toonen de winnaars bekend. Zoals boven
vermeld werd Wendy Jacobs
de Jonge Vrijwilliger van het
Jaar, vrijwilliger bij diverse
clubs en verenigingen. De
kersverse voorzitter van de
ANBO, Fred Kroonsberg,
werd door de voorzitter van
de jury, Ria van Bakel van het
Vrijwilligers Informatiepunt
Zandvoort, gefeliciteerd en
een mooie sculptuur en een
schitterende bos bloemen
overhandigd. Hierna was het
feest, dat opgeluisterd werd
met levende muziek waarop
veel werd gedanst, in een gezellige ambiance.

EMBER
IN HEEL DEC
M VRIJDAG
MAANDAG T/

‘Ook al zag
het er zwart van
de mensen, er was
geen Piet te zien’

Joëlle Oomen (9)
Nederlands
kampioen Karate

Wendy Jacobs is de
Jonge Vrijwilliger van het Jaar

Bakkerstraat 2c
(naast de VVV)

MEGA-UITVERKOOP
bij SEA OPTIEK!!!!!!

Sport

Sinterklaas 23
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tersvereniging, heeft na 9 jaar haar voorzittershamer
pelen om te gaan beginnen. Wie welke taken gaat invullen

is nog niet bekend, daarom geef ik ook nog geen namen”,
zei ze afgelopen maandag tegen de Zandvoortse Courant.

Hanneke Mel

Mel heeft een groot aantal
veranderingen voor de leden
van haar vereniging meegemaakt en begeleid, waaronder
de totstandkoming van de
jaarrond paviljoens, het vergroten van de oppervlakte van
de paviljoens en het verkleinen van het aantal paviljoens.
Ook heeft zij aan de wieg gestaan van het overleg tussen

de bewoners van de boulevards en de neringdoenden
op het Zandvoortse strand,
bedoeld om samen tot meer
begrip voor elkaar te komen.
Mel is van mening dat iedere
vereniging zo nu en dan een
nieuw bestuur nodig heeft.
Daarnaast kan ze nu meer
tijd aan haar gezin besteden.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

De collectieve geluidsdagen voor 2012
zijn vastgesteld. Kijk op pagina 22
Gemeente Zandvoort

CRUQUIUS • 2142 EV - Cruquiusplein 10
Tel. 023 - 543 88 00 • www.mediamarkt.nl
www.mediamarkt.nl

Abonneer u nu op de mediamail!
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familieberichten

Enige en algemene kennisgeving
Vol bewondering voor zijn levenskracht is, na een
langzaam afnemende gezondheid,
op vredige wijze ingeslapen

Hendrikus Jacobus Kempenaar
( Henk )

waterstanden
3 december - Sinterklaas
komt op bezoek bij Club Nautique
tussen 15.00 - 17.00 uur

Beste papa’s en mama’s, neem contact op met Club Nautique
zodat de Sint ook een cadeautje voor uw kind bij zich heeft.

weduwnaar van Marietje Brouwer
Amsterdam,
10 augustus 1920

Zandvoort,
26 november 2011

T. 023 57 157 07
Strandpaviljoen 23

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar iedereen die hem
de laatste jaren zo liefdevol heeft verzorgd en begeleid.
Correspondentieadres:
A.G.L. Krijnen
Abraham Mensstraat 4
2015 JR Haarlem

dec

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

burgerlijke stand

12 november - 25 november 2011
Geboren:

Geen kwast, geen poeder, geen make-up meer.
Vol verdriet hebben wij kennis genomen van het,
toch nog onverwacht, overlijden van

Herman Leising

Bella Alida Annemarie, dochter van: van Dijk, Laressa
Annemarie.
Scott Kymo, zoon van: Korsten, Roy Elias Johannes Antonius
en: Doorman, Callista.
Zoey, zoon van: Kooring, Edwin Antonie Fredericus en:
Bottema, Caroliene.
Hanna, dochter van: Spoelstra, Harm en: Renes, Susanne.
Liv Josephine, dochter van: Blankendal, Ruiz Otmar Mathieu
en: Oddens, Serena Iris.

Ondertrouwd:

Herman is ruim 17 jaar grimeur en kapper van onze
amateurtoneelvereniging “Wim Hildering” geweest.
Zijn kwaliteit als grimeur en kapper, zijn humor,
positieve kijk op het leven en persoonlijke aandacht
voor alle acteurs zullen wij nooit vergeten.

Wehnes, Danny en: van der Hulst, Ramona.
Koper, Florus Dirk en: Pot Leentje.

Wij wensen Lenie, Peter, Bianca, Peter
en zijn kleinzoon Dean en verdere familie
alle sterkte toe.

Kirindongo, Wilbert Ivan, oud 67 jaar.
van der Meer, Anna, oud 95 jaar.
Lebesque, Catharina Anna Maria, oud 93 jaar.
Glas, Arie, oud 49 jaar.
Leising, Hermanus Matheus Gerardus, oud 67 jaar.
Jung geb. Natkiel, Anna Louise, oud 90 jaar
Zuidema, Trijntje, oud 90 jaar.
Jongert geb. Berkhout, Anthonie Jacoba Maria, oud 56 jaar.
Borstel, Marion Elisabeth, oud 58 jaar.
Borstel geb. Paap, Elisabeth Sijbrigje, oud 89 jaar.
Paap geb. Frank, Oetsina Johanna, oud 95 jaar.

Namens bestuur en alle leden van de Zandvoortse
amateurtoneelvereniging “Wim Hildering”
Paul Olieslagers, voorzitter.

in memoriam

3-12-2011
Carla, Robbert
Tamar, Tobias
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Buitenschoolse opvang De Boomhut
Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.
www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

Gooijer, Dennis en: Ikelaar, Hillegonda.
Roohé, Remco en: Stradmeijer, Ingeborg.

Overleden:

a.s. zondag

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

Rob
3-12-2010

Gehuwd:

kerkdiensten -

Zonder jou is het niet fijn
zonder jou doet het pijn

www.clubnautique.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. M. Wassenaar • www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Voorgangers: echtpaar Souisa-van Petegem
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

december
2 Koopavond - Met live muziek van de Pietenband.
Centrum, 16.00- 20.00 uur

Drukke zondag voor reddingsbrigade
De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) heeft het afgelopen
zondag erg druk gehad. Hoewel de brigade in deze tijd van
het jaar niet actief op het strand aanwezig is, moest er zon-

dag toch een paar keer handelend opgetreden worden. De
weersverwachting van het KNMI gaf een mogelijkheid tot

3 Zwarte Pietenband & Sint surprise car
Door centrum, 13.00-16.00 uur

4 Zwarte Pietenorkest - ‘Alle Tonen Mooi’.
Door centrum, 13.00-16.00 uur

zware storm aan maar die windkracht werd niet bereikt.
Vooral kiters waren hierdoor naar het Zandvoortse strand

getrokken om hun kunsten op het water te tonen. Soms ging
dat echter volledig fout.

6 Cinema Nostalgie - met de film ‘White Christmas’.
Circus Zandvoort, aanvang 13.00 uur

7 Kerst cadeaumarkt - AG Bodaan, 14.00-17.00 uur
9 Talent of the voice XL - Talentenjacht, grand café XL,
aanvang 21.00 uur

10 Babbelwagen - ‘Een special’. Diavoorstelling in hotel Faber,
aanvang 20.00 uur

Feestelijke opening
recreatiezaal Bodaan
Vorige week dinsdag werd in de locatie A.G. Bodaan de
voormalige grote zaal eindelijk als volwaardige recreatieruimte opgeleverd. Mevrouw Pool-Pijpers, al 17 jaar

woonachtig in de Bodaan, mocht de officiële openingshandeling verrichten.

Een kitesurfer wordt zwaar gewond afgevoerd

Door de stormachtige wind,
die vlagen kende tot windkracht 10, zijn er een aantal
min of meer ernstige ongevallen dan wel meldingen
geweest waardoor de brigade de handen vol had. Het
meest ernstige ongeval was
rond 15.00 uur toen, bijna tij-

dens het hoogtepunt van de
storm, een kitesurfer vanaf
het strand met kite en al de
boulevard Barnaart, even
ten noorden van het Center
Parcs-hotel, werd opgeblazen! Een groot aantal hulpdiensten spoedden zich ter
plaatste. De 20-jarige surfer

Politiek verslag

Later op de dag werd er assistentie gevraagd door de
reddingsbrigade van Bloem
endaal. Op een boot van de
reddingsbrigade was, door
een golf, een bemanningslid
ongelukkig terecht gekomen
in de boot. Hierbij liep hij onder andere rugletsel op. Op
het strand hebben strandwachten het slachtoffer gestabiliseerd en overgedragen
aan de ambulancemedewerkers. Tevens werd er melding
gemaakt van een vermiste kitesurfer. Omdat het inmiddels
al donker was, is direct door de
commandanten opgeschaald
naar een groot alarm. De diverse hulpdiensten rukten uit
voor de vermissing, maar konden al snel weer terugkeren
omdat de vermiste surfer zich
ondertussen al had gemeld.

Raadsvergadering Informatie, d.d. 29 november

Vergadering door tijdsgebrek afgeraffeld
De gemeenteraad-informatievergadering van afgelopen

dinsdag werd aan het einde van de agenda door voorzitter
Hans Drommel afgeraffeld. Door tijdsdruk, de vergaderingen
zijn met het nieuwe systeem aan een maximale tijd onderhevig, werden sprekers door de voorzitter abrupt afgekapt

als hun betoog of vragen naar zijn mening te lang duurden.
Na de gemeenteraad-informatie stond een Ronde Tafel geOpening recreatiezaal Het Middelpunt in de Bodaan

Terwijl monteurs nog volop
in de weer waren en de laatste hand legden aan diverse
aansluitingen, was de hernieuwde grote zaal volledig
gevuld met feestvierende
bewoners. Locatiemanager
Pieta Wiltendink sprak de
bewoners in hun nieuwe
onderkomen met enthousiasme toe en memoreerde
de lastige omstandigheden
van de laatste weken waarbij
koffiedrinken en eten in de
tuinkamer moest plaatsvinden. Onder leiding van faci-

uit Kudelstaart werd door een
arts van het Mobiel Medisch
Team, dat met een traumahelikopter aanwezig was, gestabiliseerd waarna hij onder
politiebegeleiding naar het
ziekenhuis werd vervoerd.

litair manager ZorgContact
Rene Henskes is de voormalige grote zaal omgetoverd
tot een uitermate sfeervol
geheel. Een prachtige en
royale winkel waar alle bewoners vijf dagen per week
terecht kunnen voor boodschappen en een aansluitend keukengedeelte van
waaruit de maaltijden in de
zaal kunnen worden geserveerd. Zeker een aanwinst
voor de vele gebruikers. De
zaal kreeg ook een nieuwe
naam: Het Middelpunt.

agendeerd en die zou om 21.15 uur moeten beginnen. Dat
werd een haf uur later.

Voor de informatieronde was
een behoorlijke agenda opgesteld met als zwaarste punten een ontwerpverklaring
van geen bedenkingen over
de natuurbrug die moet verschijnen nabij de oude manege aan de Zandvoortselaan,
halverwege Zandvoort en
Bentveld, en de Parkeer- en
Parkeerbelastingverordening
2012. Echter ook Verordening
begraafplaatsrechten en
dierenbegraafplaatsen 2012,
was een onderwerp dat de
gemoederen op dit moment

in Zandvoort, in verband met
het ontbreken van hekken
aan de oost- en noordkant,
de tongen losmaakt.
De natuurbrug kan niet
los gezien worden van een
fietspad dat de provincie graag wil zien om een
fietsroute te krijgen tussen
de Haarlemmermeer en
Zandvoort. Enkele insprekers uit Bentveld zijn mordicus tegen zo een pad dat
in hun ogen tot veel overlast
gaat zorgen. De financiële

kant voor onderhoud van
de natuurbrug riep bij de
raadsleden enkele vragen op.
Volgens wethouder Andor
Sandbergen kan echter een
ontwerpverklaring van geen
bedenkingen over de natuurbrug gegeven worden “omdat de natuurbrug vaststellen nog niet betekent dat het
fietspad eveneens vastgesteld is”. “Formeel/juridisch
is Zandvoort eigenaar van de
brug omdat de brug over een
weg gaat die van Zandvoort
is. Zandvoort heeft echter de
expertise niet voor het beheer van de brug, de andere
partijen (provincie en de beheerders van de natuurgebieden) dragen daarom die
kosten. De weg eronder en
het fietspad eronder zijn wel
voor rekening van Zandvoort.
Het project wordt getrokken
door de provincie”, verklaarde
Sandbergen.

column

Volgens mij…

…was het tijd voor een metamorfose. Soms krijg je hét
gevoel dat je niet lekker in je
vel zit. Bij een blik in m’n spiegel kwam ik tot de conclusie
dat met een leuk kleurtje en
het haar iets korter misschien
mijn mistroostig gevoel zou
verdwijnen. Gelukkig kon ik
meteen bij de kapper terecht.
Aan hem vertelde ik mijn
wens. De metamorfose kon
beginnen.
Intussen kwam er nog een
klant binnen. Hij had kennelijk
ook zin in iets anders. Zijn lange haar wilde hij kort. Dat kon
maar eerst moesten zijn haren
gewassen worden. Tijdens het
wassen hoorde ik de kapster
een paar keer achter elkaar
roepen: “Meneer gaat het?” Ze
kreeg geen antwoord. De man
reageerde nergens meer op.
Mogelijk had hij een flauwte?
Zelfs met koud water en roepen kregen we hem niet bij.
We hadden al snel door dat
het niet goed ging en belden
112. De instructies die we via de
telefoon kregen volgden we
op. Zonder resultaat. Al snel
waren twee politieagenten
aanwezig die met een defibrillator probeerden het hart
opnieuw op gang te brengen.
Ondertussen kwamen met gillende sirenes twee ambulances de Grote Krocht in. Waar
al het publiek vandaan kwam
is onbegrijpelijk. Met mijn
haar in de verf en een grote
kappersjas om probeerde ik
voor het etalageraam iedereen door te sturen. Achter mij
nam het ambulancepersoneel
als een gestroomlijnd team de
taak van de politie over. Met
veel inspanning lukte het tenslotte om het hart op gang te
krijgen. De man werd met de
ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.
Bibberend nam ik plaats in
de kappersstoel en keek in de
(levens)spiegel. Ik besefte toen
pas hoe betrekkelijk het leven
eigenlijk is. “Doe maar
kort”, zei ik stoer. Mijn
metamorfose bracht
mij tot de werkelijkheid.
Pluk de dag!

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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BY CHRIS KUIN

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012

Naast onze à la carte kaart:

driegangen menu voor € 29,50

Kinderen:

(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

Timmercursus, voor jongens en meisjes

Van poppenhuismeubels tot vogelhuisjes, alles kun je leren maken.
Vrijdag 15:30 – 17:00
27 januari t/m 27 maart

Gerookte kipfilet met warme pancetta
of
Garnalenkroketjes
met wasabi mayonaise
iii
Entrecote met champignonsaus
of
Kabeljauwfilet met witte wijnsaus
iii
Chocolade liefde

Peuters in beweging, vanaf 2 jaar

Samen met (groot)ouder de wereld spelenderwijs ontdekken.
Woensdag 9:30 – 10:30
15 februari – 25 april

Creatief met digitale foto’s, vanaf 9 jaar.
Donderdag15:30 – 16:45

19 januari – 23 februari

Theater maken. Maak kennis met theater maken
en leer wat erbij komt kijken.

Woensdag16:00 – 17:30

11 januari t/m 22 februari

Donderdag15:00 – 17:15

19 januari t/m 23 februari

Kooking 4 Kids, wegen, snijden,bereiden en lekker eten.

Volwassenen bewegen:
Houding en Conditie op muziek 55 plus

Dinsdag gesloten

instromen kan altijd!

Donderdag 14:30 -15:30

12 januari t/m 26 april

Vrijdag 11:00 – 12:00

13 januari t/m 27 april

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Hatha Yoga, gymnastiek voor lichaam en geest.
Struinen in de Duinen,

geniet van het voorjaar en leer van al wat er leeft.

Woensdag 10:00 – 11:30

7 maart t/m 4 april

Creatief:
Numerologie Workshop,
beter inzicht in jezelf door de magie van de getallen.

Donderdag 9:00 – 12:00		

12 januari

Aquarelleren/Open Atelier
Dinsdag 9:30 – 12:00		
13:00 – 15:30

24 januari t/m 17 april

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of
19:30 – 22:00
Donderdag

Improvisatie Toneel,

23 januari t/m 23 april
26 januari t/m 19 april

Wij zijn van dinsdag t/m zondag
geopend van 07.00 - tot 18.00 uur
Haltestraat 32a - Zandvoort
Tel.:023-87 96 055

Iedere ochtend zijn wij
om 07:00 uur geopend.
Wij serveren dan heerlijke
koffie en thee om mee te nemen.

de vloer op, de Lama’s, theatersport!

Donderdag 20:00 – 22:00

2 februari t/m 26 april
Bridge beginners, spel voor hoofd en handen.		
Dinsdag19:30 – 21:30
3 januari t/m 27 maart

Glas in Lood,

een oeroude ambacht met prachtige resultaten.

woensdag 19:30 – 22:00

25 januari t/m 21 maart

VRIJWILLIGERS VOOR DE
IJSBAAN EN KOEK & ZOPIE
GEZOCHT!!!!

Talen:
Nederlands

Donderdag 10:30 - 12:00

26 januari t/m 19 april

Donderdag 13:00 - 14:30

26 januari t/m 19 april

Computer:
Beveiligen, schoonmaken en
versnellen van je PC.
Maandag 20:00 – 22:00		

Office 2007 voor ZZPers
Woensdag 20:00 – 22:00		

16 januari t/m 13 februari

Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook de seniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,-Do 17-09-09

		

Bel: 5712102

Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

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

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

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.

Een weerbaarheidstraining met als doel
het verbeteren van zelfvertrouwen,
zelfbeheersing en zelfreflectie

Donderdag 20:00 – 22:00 		

Voor de periode van 17 december 2011
t/m 8 januari 2012 zijn wij druk op zoek naar
vrijwilligers die een aantal uurtjes willen assisteren
op de ijsbaan voor de kaartverkoop, de schaatsuitleen en/of de verkoop van koek & zopie.

Geef uw kind op vóór 25 december
voor de training die 9 januari van start gaat!

Help mee de ijsbaan ook dit jaar weer tot een
succes te maken! Meld je aan bij Ingrid Muller
via e-mail: ingridmuller@hetnet.nl
of mobiel: 06-24530167

Voor inschrijven en/of meer info:

18 januari t/m 22 februari

Website bouwen en onderhouden

19 januari t/m 23 februari

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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Let op: Wij bezorgen gratis!

Kerkstraaten
14 | Water
023-5712102
Rots

25 januari t/m 18 april

Als Nederlands je 2de taal is
of wanneer je je grammatica wilt ophalen.

Engelse Conversatie

Seniorenmenu: € 7,00

Brasserie restaurant Harocamo

Spaans II Een vervolg op Spaans I
Woensdag 20:30 – 22:00

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Bij sportcentrum Kenamju en
Buurtvereniging Overveen

www.puravidaparati.nl
of bel 06-24196929
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Met oog en oor
de badplaats door

Wintermarkt had de wind tegen
De grote Wintermarkt afgelopen zondag heeft sterk te
lijden gehad van het onstuimige weer. De stormachtige
wind zorgde ervoor dat veel kooplieden hun kraam met

moeite konden opbouwen. Vooral verkopers met kleine

producten zagen hun handel alle kanten opwaaien. Toen
daar ook nog eens zware regenbuien bij kwamen, was de
lol er bij veel ondernemers snel af. Zo besloot De Mazzel-

markt al vroeg de kraam noodgedwongen te ontruimen en
de spulletjes in de winkel uit te venten.
Van de bezoekers die in de
vroege middag de wind trotseerden, kan niet worden gezegd dat ze rustig de koopjes
konden bekijken. Je waaide
bij de meeste kramen uit je
hemd. Wie om warm te worden een kop hete chocolademelk met slagroom wilde
verorberen, moest uitkijken
dat de slagroom niet van de
beker waaide.
Beter af waren de bezoekers
van Jupiter Plaza. Daar was
het lekker warm en kon je rustig graaien tussen de kledingkoopjes. Schoenenwinkel
Bibi in de Kerkstaat had het
ook razend druk. Dat kwam
mede doordat de Uggs’s op

de marktdag tien procent
goedkoper waren. In de loop
van de middag werd het
weer gelukkig beter, met een
flauw zonnetje en iets minder wind. Het werd daardoor
wel iets drukker, maar veel
kooplieden waren toen al op
weg naar huis. De dames van
de overhemdenzaak Walk of
Fame hebben lange tijd geaarzeld of ze hun kraam in
de Kerkstraat zouden gaan
bemannen. Uiteindelijk
hebben ze dat toch gedaan.
En achteraf gezien waren
ze blij dat ze de weergoden
hebben getrotseerd: “Anders
had ik maar op de bank gezeten en had ik spijt gehad
als ik door het raam de zon

had zien schijnen.” Dat gold
voor de meeste kooplieden
die waren gebleven. Aan het
einde van de middag waren
ze niet eens ontevreden over
de verkoopresultaten.
Roy van Buuringen van
ONAIR-Events, die op het
Raadhuisplein voor het entertainment zorgde, was
ook niet ontevreden: “Muziek
maakt blij en doet je de ellende van het slechte weer voor
even vergeten. Zo dachten
een hoop mensen er gelukkig ook over. Ze bleven toch
even staan als er een artiest
optrad.” De Zwarte Pieten
die voor wat reuring op de
Wintermarkt moesten zorgen, waren rond half vijf aan
het einde van hun latijn. Ze
hadden zich de hele dag flink
uitgesloofd om het jeugdige
publiek te vermaken en de
kou te verdrijven; van dansen en handjes schudden
tot snoep uitdelen en trampoline springen. En zo ging
deze onstuimig begonnen
Wintermarkt als een nachtkaars uit…

Hildering speelt klucht ‘Allemaal komedie’
Vrijdag 9 en zaterdag 10 december speelt toneelvereniging
Wim Hildering de klucht ‘Allemaal komedie’ in theater De

Krocht. Onder regie van Ed Fransen krijgt u een vrolijke
avond voorschoteld.

Marinus v.d. Bogaard zit
behoorlijk onder de plak bij
zijn vrouw Truus. Zij heeft
de broek aan, geen man is
veilig voor haar. Maar er is
hoop, buurvrouw Rosanne

reikt hem namelijk een idee
aan. Op een wel zeer originele wijze leert Marinus zijn
vrouw een lesje. Dochter
Annemarie en tante Tina, de
schoonzus van Truus, hebben

ontdekt dat Truus vroeger toneel heeft gespeeld en nodigen daarom de regisseur van
een toneelvereniging uit.
Kaarten zijn vanaf 1 december te koop bij Bruna Bal
kenende of op de speelavonden aan de zaal. Aanvang
voorstelling 20.15 uur, entree
€ 7,50.

ZANDVOORT SCHOON!?
betuigt spijt.
“Zonde”, “Spijtig”, “Oei”, “Net te laat”, “Had ik het maar geweGemeente Zandvoort
ten”, “Volgende keer beter”, “Goed idee hoor”; allemaal reacties
die je hoort na de volgende opmerking:
“Vorige week werd het grofvuil opgehaald in mijn wijk. Het
viel me op dat er nog een heleboel spullen bij stonden die nog
heel, mooi en goed bruikbaar waren. Die gingen zo in de kraakwagen! En dat terwijl
die spullen zo naar de kringloopwinkel kunnen voor een tweede leven. En ze worden
zelfs gratis opgehaald!”
“Nog goed voor het milieu ook. En het is een stuk schoner in de wijk omdat er veel minder rommel door de straten waait op de ophaaldag”, voegt iemand er nog aan toe…….
Samen houden we Zandvoort Schoon!?

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Paardenpoep

Een hondenbezitster mailde bijgaande foto naar de
krant met het volgende
schrijven erbij: “Ik heb een
hond en betaal netjes hondenbelasting, en als mijn
hond een drol legt op een
plek waar dat niet mag,
dan ruim ik het netjes op
met de daarvoor bestemde
hondenpoepzakjes. Ik vind
het belachelijk dat een
paard wel gewoon overal
de ontlasting kan laten lopen zonder dat de eigenaar
daar iets aan hoeft te doen.
Je hebt ook van die drollenvangers voor paarden, vind
het een prima idee om die
in Zandvoort in te voeren.”
Eigenlijk helemaal geen gek
idee toch?

Zwarten Pietenfeest

Het aankomend weekend
wordt het gezellig in het
dorp. Zo is er op vrijdag 2
december de jazzband van
Sinterklaas van 16.00 uur
tot 20.00 uur aanwezig. Op
zaterdag 3 december speelt
de Zwarten Pietenband van
13.00 uur tot 16.00 uur allerlei Sinterklaasliedjes in
het centrum. En van 12.00
uur tot 16.00 uur is er een
mobiele surprisekar waar
twee Zwarte Pieten ballonnen omtoveren in leuke beestjes. Ze schenken
glaasjes limonade en ze
schminken de kinderen als
hulp-Pietjes. Tenslotte loopt
er op zondag 4 december
van 13.00 uur tot 16.00 uur
in het centrum een Zwarte
Pieten-orkest door het dorp
rond.

Het is zo Kerst

Als de Sint net zijn hielen heeft gelicht is het
tijd om op 6 december heerlijk weg te
dromen bij een ‘ouwe
gouwe’ die Cinema
Nostalgie heeft uit
gezocht. Deze keer
White Christmas uit
1954 met in de hoofdrollen Bing Crosby, Danny
Kaye en Rosemary Clooney.
Ontvangst met koffie/thee
en cake vanaf 13.00 uur. De
film begint om 13.30 uur. De
kosten zijn € 7 inclusief belbus, film, koffie en toeslag,
zonder belbus € 6. Losse
kaarten (zonder belbus) zijn
vanaf heden te koop bij de
kassa van Circus Zandvoort.
Ko en Joke Luijkx helpen u bij
de instap in de lift en naar de
stoel.

Kerstmarkten

Bij woonzorgcentrum Bo
daan in Bentveld wordt
woensdag 7 december weer
een gezellige kerstcadeau
markt gehouden waar natuurlijk veel kerstartikelen te
koop zijn maar ook cadeautjes als sieraden en bloemstukjes. Verder is er een verloting met mooie prijzen en
zijn er zelfs oliebollen te koop.
U bent van 14.00 tot 17.00 van
harte welkom. Op dezelfde
woensdag maar dan een
ander tijdstip, namelijk van
10.30 tot 16.00 uur, staan op
De Brink van Nieuw Unicum
diverse kramen met allerlei
kerstattributen. De meeste
artikelen zijn door de cliënten
zelf gemaakt. ‘Het Winkeltje’
heeft een kraam met allerlei grote en kleine artikelen
en aan de inwendige mens
is ook gedacht. Ga gezellig
langs is het advies.

Taizé viering

De maandelijkse oecumenische Taizéviering is op vrijdag
2 december in de Agatha kerk.
De werkgroep heeft als on-

derwerp gekozen voor ‘De
aanhouder wint’ uit Jak.
5:7-11. In deze viering kunt
u een kaarsje aansteken, is
er een vredesgroet, samenzang, gebed en een korte
meditatieve stilte. Aanvang
19.30 uur, het inzingen begint om 19.00 uur. Na afloop
van de dienst om 20.00 uur
staat zoals altijd de koffie en
thee klaar.

‘Er samen op uit’

Op woensdagavond 7 december is er in steunpunt
‘OOK Zandvoort’ Fleming
straat 55 een Alzheimer
Café. Een mantelzorger
vertelt over zijn goede ervaringen om samen met
je partner er toch op uit te
gaan. Immers, wie samenleeft met een partner met
dementie voelt zich vaak opgesloten in de eigen woning
en heeft het gevoel er niet
meer uit te kunnen. De fijne
vakanties van vroeger lijken
niet meer mogelijk. Maar er
zijn echter steeds meer perspectieven om samen er op
uit te gaan. De avond begint
om 19.30 uur (inloop 19.00
uur). Informatie over Belbus
en vrijwilligers: Pluspunt,
tel. 5717373.

‘Voor Anker’

Het ANBO-koor ‘Voor Anker’
geeft op woensdagmiddag
14 december aanstaande
een concert in theater
De Krocht met als titel:
Midwinterconcert. Tijdens
dit concert zullen niet alleen
kersliederen worden gezongen maar ook nog andere
liederen. Het concert begint
om 14.30 uur en de entree
bedraagt € 3,50 per persoon
en dat is inclusief een kopje
koffie of thee. De solisten
deze middag zijn: Martha
Koper en Afra Schaper en
pianist Theo Wijnen begeleidt het op de vleugel. Het
geheel staat onder leiding
van Wim de Vries.
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0% overdrachtsbelasting!

+31(0)23-5731999 | www.eiGenwijs-makeLaars.nL
Grote krocht 38 | 2042 LX zandvoort | twitter: @eiGenwijszvoort | info@eiGenwijsmakeLaars.nL

Rika Jansen in
de bloemetjes gezet

‘Havendagen’ blijken
een schot in de roos

Zandvoortse Courant • nummer 48 • 01 december 2011

Concert Symponie Orkest
Haarlem van hoog niveau

Onze beroemde dorpsgenote Rika Jansen is afgelopen

De Havendagen die de stichting Volle Kracht Vooruit, een

Onder leiding van dirigent Nicholas Devons kwam het

Mick Harren. Die kwam haar de DVD laten zien die hij had

weekend organiseerde, was een schot in de roos. Het kla-

tantse kerk tot een uitmuntende prestatie. Ondanks het

week in de bloemetjes gezet door de Amsterdamse zanger

gemaakt van een nummer waarmee Rika in de jaren vijftig
beroemd werd: ‘M’n wiegie was een stijfselkissie’.

Rika Jansen

Mick heeft voor een nieuw
tv-programma dit nummer in een eigentijds jasje
gestoken. In deze tv-show,
die volgende maand op
AT5 wordt uitgezonden,
bezoekt hij artiesten wier
nummer hij heeft uitgekozen om op een popachtige
manier te vertolken. Ook
probeert hij naar boven te
krijgen hoe dit nummer is
ontstaan.
Rika, die de nieuwe generatie artiesten nog op de voet
volgt, vond Micks interpretatie van ‘M’n wiegie was’
goed getroffen. Mick liet

ook nog even zijn nieuwe
single ‘Beter moeten weten’ horen, waarmee hij
hoog in de Top 100 is binnengekomen. Rika typeerde
het nummer meteen als
“een Hazes-song met een
vleugje Tom Jones”.
Behalve de DVD en een
prachtig boeket, had Mick
ook een doos gebak meegenomen. Uiteindelijk vond de
inmiddels 87-jarige grande
dame van het Nederlandse
theater, die er nog geweldig
uitziet, het bezoek heel leuk
en genoot zij van alle aandacht.

vriendenclub rondom de Haven van Zandvoort, afgelopen
verjastoernooi, de sinterklaasmiddag en het slotfeest op

maandagvond werden druk bezocht en zijn wellicht zelfs
voor herhaling vatbaar.

In mei van dit jaar werd het
nieuwe jaarrond strandpaviljoen De Haven van Zandvoort
getroffen door een felle brand,
die veel schade aanrichtte.
Terwijl de herbouw zijn beslag nam, namen betrokken
vrienden van de ondernemers Hans Jochemus, Theo
Miedema en Chris Steensma
het initiatief tot het oprichten van een stichting: Volle
Kracht Vooruit. Het doel van
deze stichting is de getroffen ondernemers een morele
duw in de rug te geven middels het organiseren van drie
zogenaamde Havendagen.
Inmiddels is het strandpa-

viljoen weer in al haar glorie
herbouwd en was het maandagavond het toneel voor het
sluitstuk van de Havendagen
met ‘De Haven van Zandvoort
Live’. Voor een goed gevulde
Haven van Zandvoort speelden ‘Cert if ied Fools’, ‘Eric
Timmermans & Friends’
(met Frits Landesbergen op
drums), ‘Als De Brandweer’ en
‘Buckwheat’ de pannen van
het dak. Allemaal geheel belangeloos, waardoor zelfs de
entree gratis was! Met deze
Havendagen is de Haven van
Zandvoort weer stevig op de
kaart gezet en gaat het hopelijk nu een zonnige toekomst
tegemoet!

Buckweat tijdens de Havendagen

Nieuwe Bernard Coiffures feestelijk heropend
Na een ingrijpende verbouwing heeft Paola Spolders-Limat afgelopen zaterdag haar eigen kapsalon geopend. Zij
heeft 26 jaar samen met haar vader Bernard, die afgelopen
zomer helaas is overleden, in de Schoolstraat het kappersvak uitgeoefend en nu gaat zij alleen verder, in een prachtig ingerichte zaak in de Cornelis Slegersstraat.

Paola Spolders-Limat in haar nieuwe zaak

“Met onder meer een grote
tafel wilde ik de huiselijke
en gezellige sfeer van het
oude pandje terugbrengen.
Het is leuk te merken dat
langzamerhand de oude
klanten, zowel dames als
heren, weer terugkomen.
Ik heb thans drie stoelen
staan. Elke vrijdag is de
gediplomeerde visagiste
en imagostyliste Lissette
Buchelli aanwezig en het is
de bedoeling in het nieuwe
jaar samen met haar workshops te gaan geven op het
gebied van make-up, kleding en haar”, vertelt Paola
terecht met veel trots in
haar stem. Ook is het mogelijk voor een zelfstandige

pedicure/manicure om op
woensdag en donderdag
een stoel te huren. Ter introductie krijgt elke klant
in de maand december een
bon uitgedeeld, waarmee
men in januari en februari
van het komende jaar 10%
korting krijgt op alle kappersbehandelingen.
Bernard Coiffures, Corn.
Slegersstraat 4, is op dinsdag
en vrijdag geopend van 8.30
tot 12.00 uur en van 13.00
tot 17.00 uur. Zaterdags van
08.00 tot 14.00 uur. Voor
een afspraak kunt u Paola
bellen op tel. 5715880 of
mailen naar bernardcoiffures@hotmail.com.

Symfonie Orkest Haerlem afgelopen zondag in de Proteszeer winderige weer en andere activiteiten in het dorp
was er veel publiek aanwezig, dat vanaf het begin volop
genoot van een aantrekkelijk programma.

Het Symfonie Orkest Haerlem in de Protestantse kerk

Als ouverture was gekozen
voor ‘Hubicka’ (de kus) van
de Tsjechische componist
Bedrich Smetana (18241884). Een bijzonder werk,
want het was de eerste opera die Smetana in 1876 componeerde na zijn gehoorverlies. Hij was dan ook niet in
staat om zelf te dirigeren,
maar het werd ondanks
dat een zeer succesvolle
première en behoort, naast
de Moldau, tot een van zijn
populairste werken.
Hierna trad de Russische violiste Maria Milstein (1985)
op met het Vioolconcert in
d kleine terts opus 47 van
Jean Sibelius (1865-1957);
het enige vioolconcert
van deze bekendste Finse
componist, die de Finse
identiteit ook het meest
karakteriseert. Dit werk
bestaat uit drie delen, die
alle sterk doen denken aan
het Finse landschap. Zeer
bezield (en zonder partituur) bespeelde frêle Maria
Milstein haar Italiaanse viool uit 1725, in bruikleen gegeven door het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds,
zowel zacht zingend als
krachtig dwingend. Zij werd
geweldig begeleid door het
orkest, bestaande uit opvallend veel vrouwen, met een
glansrol voor de strijkers en

de paukenist. Zelden kreeg
een soliste zoveel applaus
en zij beloonde dit met een
‘kleine’ toegift van Bach.
Goed om alvast te weten is
dat zij in februari 2012 opnieuw aanwezig zal zijn.
Na de pauze kon het publiek
genieten van de symfonie
9 ‘Uit de Nieuwe Wereld’
opus 95 van de eveneens
Tsjechische componist
Antonin Dvorák (1841-1904).
Het is zijn populairste werk
en hij componeerde het
werk in 1893 tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten.
De symfonie ging in première op 16 december 1893
in de Carnegie Hall in New
York en de Amerikaanse
invloeden zijn duidelijk te
horen. In tegenstelling tot
het Adagio klinkt het Largo
veel meer gedragen met
een prachtige hobosolo als
intro. Bij het Scherzo en het
zeer krachtige Allegro con
fuoco kwam de betrokkenheid van dirigent Devons
extra tot uiting en zweepte
hij het orkest op tot een geweldige uitvoering.
Het volgende concert is op
18 december aanstaande
als het Zandvoorts Man
nenkoor en het koor Music
All In een kerstconcert verzorgen.
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De actieve makelaar in Zandvoort!
Van Speijkstraat 166
Zandvoort

Uitermate royale halfvrijstaande jaren '20 woning van
ca. 165 m2! Deze zeer verzorgde en sfeervolle woning
heeft veel te bieden en is geschikt voor eigen bewoning,
dubbele bewoning of een BED & BREAKFAST! Het heeft
een goede en centrale ligging nabij strand (ca. 200m),
centrum (ca. 500m) en NS-station (ca. 200m).

Seinpostweg 4F4
Zandvoort

•
•
•
•

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Royale woonkamer, dichte keuken;
Sauna met relaxkamer;
Patio, zonnige tuin en parkeerplaats op eigen terrein;
Zelfstandig 3-kamerappartement op de
1e etage met balkon;
• 3 slaapkamers op de 2e etage met balkon
en moderne badkamer;
• Woonopp. ca. 165m2, perceelopp. 227 m2.

Koop nu een woning en
profiteer van het aantrekkelijke
aanboden betaal slechts 2 %
overdrachtsbelasting
Let op: de woning moet vóór 1 juli 2012 worden overgedragen!
Neem contact op voor meer info.
Mr. Troelstrastraat 20
Zandvoort

Vraagprijs: € 399.000 ,= k.k.
De Schelp 22
Zandvoort

Vraagprijs: € 115.000 ,= k.k.

Aantrekkelijk gelegen, halfvrijstaande woning op
prettige locatie met oprit, garage en tuin! Deze
HALFVRIJSTAANDE woning met is gelegen in het
geliefde ZANDVOORT-ZUID op loopafstand van het
strand en de duinen! Het beschikt over o.a. 4 slaapkamers, een OPRIT en een 9 METER DIEPE GARAGE!
De uitgebouwde keuken zorgt voor extra ruimte en
de FANTASTISCHE TUIN maakt het geheel compleet!
•
•
•
•

Ideale woning, ca. 20 meter diepe tuin;
Oprit voor meerdere auto's;
Transport geschiedt via notaris verkoper;
Woonopp. ca. 105 m2, perceelopp. 372 m2.

Dit 2-kamer RECREATIE-APPARTEMENT is gelegen
op de begane grond met een tuin op het zuid
westen! Het appartementengebouw heeft tevens
de beschikking over een fraaie binnentuin.
Er zijn goede parkeermogelijkheden in de directe
omgeving en het is centraal én rustig gelegen
ten opzichte van het centrum, de duinen, het
strand en de uitvalswegen.
• Zonnige tuin op het zuidwesten;
• Recreatiewoning met goede
verhuurmogelijkheden;
• Servicekosten € 75,= per maand;
• Woonoppervlakte ca. 37 m2.

Vraagprijs: € 169.950,= k.k.
Ir.E.J.J. Kuindersstraat 11-7
Zandvoort

Vraagprijs: € 250.000,= k.k.
Zandvoortselaan 133 B
Zandvoort

Vraagprijs: € 550.000,= k.k.
Dr. J.G. Mezgerstraat 137
Zandvoort

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.

Dit zeer verzorgde 2-kamerappartement met RUIM
BALKON en lift is gelegen op steenworpafstand
van het centrum, met prachtig uitzicht over de
zee, de boulevard en het centrum van Zandvoort.
Het appartement is modern en in 2009 van binnen geheel gerenoveerd. Dit appartement is fraai,
sfeervol, zo te betrekken en ideaal voor starters of
als tweede woning!
• De woning is voorzien van dubbel glas;
• Fraaie laminaatvloer;
• Servicekosten € 204,= per maand incl.
voorschot verwarming en water;
• Woonoppervlakte ca. 48 m2.

Aantrekkelijk geprijsd appartement met zeezicht
en INCL. INPANDIGE PARKEERPLAATS! Dit RUIME
3-kamerappartement met balkon met ZEEZICHT is
gelegen op de 4e etage van het luxe appartementencomplex Residence Monopole. Op loopafstand is het
levendige centrum, de boulevard met het strand,
het duinengebied en het NS treinstation bereikbaar.
• Lift in complex aanwezig;
• Inclusief parkeerplaats in de onderbouw;
• Servicekosten: € 235,= p/m incl.
voorschot stookkosten;
• Woonoppervlakte: ca. 90 m2.

Sfeervol en goed onderhouden royale VRIJSTAANDE
VILLA uit de ‘30 jaren met OPRIT, garage/berging,
voor- en grote FRAAI AANGELEGDE ACHTERTUIN
(ca. 33 X 11 m) met achterom, royale woonkamer,
keuken met inbouwapparatuur en 4 slaapkamers.
Het is gelegen tegenover het beschermde
natuur- en wandelgebied "de Amsterdamse
Waterleiding Duinen".
• Hoge plafonds, div. ramen met glas in lood;
• Elektra 10 groepen, 2 aardlekschakelaars;
• Dakisolatie, vrijwel geheel v.v. isolatieglas;
• Woonopp. ca. 115 m2, perceelopp 543 m2.

Dit zéér aantrekkelijk gelegen 3-kamerapparte
ment met LIFT en berging ligt op de 3e woonlaag
en is gelegen op loopafstand van het centrum en
op een steenworp afstand van het strand, de zee,
de duinen en het NS-station. Het appartement
heeft een zeer ruime woon- en eetkamer
van ca. 40 m2 en een balkon op het zuid oosten,
2 slaapkamers en een badkamer.

• Verwarming via de eigen C.V.-installatie Bosch (2010);
• Servicekosten appartement € 148,39
en garage € 28,54 per maand;
• Garage ter overname voor € 25.000,=k.k.;
• Woonoppervlakte ca. 85m2.

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

WORDT ONZE HUISVRIEND op www.facebook.com/greeven-makelaardij

Spirituele avond in De Krocht
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Leo en Nadine Schoonebeek

Maandagavond zetten meer dan 30 personen, waaronder drie mannen, zich in een grote
kring in de zaal van theater De Krocht om een inspirerende avond mee te maken. Sheila

Truder, de initiatiefnemer van deze avond, had hiervoor de leermeesters Marcel van Zuuren en Jaap Hooijschuur ingeschakeld, die ieder vanuit hun eigen achtergrond de aanwezigen benaderden.

Vier jaar geleden is Marcel
van Zuuren, na een leven als
druk zakenman, op zoek gegaan naar de mogelijkheid
om zich alleen nog maar met
de groei van anderen en zichzelf bezig te houden, zonder
alle andere beslommeringen
zoals deadlines, rapportages
en bedrijfspolitiek. Hij kwam
langzamerhand in aanraking met Neurolinguïstisch
Programmeren (NLP). NLP
is in de jaren zeventig
ontstaan in de Verenigde
Staten en deze methodiek
voor training, coaching
en communicatieverbetering is omstreeks 1980 in
Nederland geïntroduceerd.
Emile Ratelband hanteert
eveneens deze technieken.
Theorie en effectiviteit van
NLP hebben ondanks preten-

ties geen wetenschappelijke
ondersteuning, en wordt derhalve als pseudowetenschap
beschouwd.
Marcel van Zuuren startte
met een rustgevende oefening, die tot doel had in je
kracht te gaan staan. Zijn
overtuiging is dat als je leert
je met je kracht te verbinden en vanuit die verbinding te communiceren, je
in elke situatie kunt zeggen
wat jij belangrijk vindt. Jaap
Hooijschuur, die naast NLPcoach tevens een medium is
met mediamieke gaven zoals
helderziendheid en heldervoelendheid, met als motto
‘eenvoud is de beleving’, liet
een ieder een willekeurig
kaartje pakken met teksten
als: flexibiliteit, verkennen,

balans, acceptatie. Daarna
koos hij een persoon uit om
in het midden van de kring
de betreffende tekst te bespreken. Helaas was hij soms
slecht verstaanbaar, waardoor men zich enigszins buitengesloten kon voelen. Voor
de persoon in kwestie kon
het beslist helend zijn om
emoties vanuit het verleden
te uiten en nieuwe inzichten
te krijgen, doch het aanhoren
van andermans privé verhalen voelde voor sommigen in
de zaal ongemakkelijk aan.
De nazorg kan in bepaalde
gevallen heel belangrijk zijn
en het is de vraag of dat gebeurt. De reacties aan het
eind van de avond waren
dan ook gemengd, maar bij
de meeste aanwezigen overheerste een positief gevoel.

Samenwerking natuurorganisaties
Zuid-Kennemerland is een feit

In aanwezigheid van een dertigtal vrijwilligers, hebben de

voorzitters van IVN afdeling Zuid-Kennemerland (IVN-ZK),
Stichting Duincentrum De Zandwaaier en Nationaal Park

Zuid-Kennemerland (NPZK), afgelopen zaterdag hun hand-

tekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst.
De eerste contacten tussen de partijen werden al in 1992 (!)
gelegd en hebben nu eindelijk tot een samenwerkingsverband geleid.

Een toost op de nieuwe samenwerking

Vanaf nu staan er 26 vrijwillige natuurgidsen voor u
klaar van IVN-ZK en NPZK,
om in het Nationaal Park dat
aan Zandvoort grenst excursies te verzorgen. Ook PWN
Noord-Holland neemt deel in
het samenwerkingsverband.

Door nauwere samenwerking bij excursies, activiteiten en intensievere uitwisseling van elkaars expertises
op het terrein van natuur,
beheer en publieksvoorlichting willen IVN-ZK en
het NPZK dit unieke na-

tuurgebied meer en beter
onder de aandacht van de
natuurliefhebbers brengen.
Beide partijen hechten grote
waarde aan een goede en
aantrekkelijke voorlichting
over de unieke natuur in
het Nationaal Park ZuidKennemerland. Daarom zal
ook het voorlichtingscentrum De Zandwaaier op
termijn verplaatst worden
naar de andere kant van
de Zeeweg, bij de ingang
van het Nationaal Park.
Hierdoor kunnen mensen
nog meer genieten en bewust gemaakt worden van
de rijkdommen van de natuur. Zo kunnen het IVN en
het Nationaal Park bijdragen
aan een samenleving met
een groeiende waardering
voor biologische diversiteit;
meer soortenrijkdom van
planten, bomen en dieren in
alle maten en het besef dat
er op een duurzame manier
moet worden omgegaan
met de natuur.

door Erna Meijer

Deze week een speciale Zandvoort in Bedrijf: het gebeurt na-

melijk niet vaak dat man en vrouw ieder met een eigen bedrijf
start op hun huisadres. Nadine, op weg naar Uytenbosch geboren, is zoals zij het zegt “nooit van Zandvoort af geweest”.
Na ruim 11 jaar bij haar moeder Babs in de makelaardij gewerkt te hebben, is
Nadine recent gestart met
Praktijk Ixchel. De praktijk in
Zandvoort voor onder andere
kleurencoaching (ontdek de
kracht van jouw kleuren),
wellness coaching (voor balans tussen lichaam en geest),
chakra balans massage (een
kleurrijke massage, een combinatie van lichamelijke en
geestelijke verzorging) en
wellness massage voor de totale ontspanning. Nadine: “De
naam Ixchel staat voor ‘vrouw
van de regenboog’, die sinds de
oude tijden vereerd wordt als
de maangodin van de Maya’s.
“Door eigen lichamelijke problemen ben ik onder meer in
aanraking gekomen met de
Aura-Soma kleurentherapie,
echt een openbaring. Kleuren
zijn ook in onze taal verweven.
Denk alleen maar aan ‘groen
van jaloezie’”, vertelt ze. In een
privé consult van circa 1 uur
wordt uitgebreid ingegaan
op uw eigen kleurenkeuze en
de betekenis hiervan. Er wordt
besproken welke producten
voor u het beste zijn om te
gaan gebruiken en er wordt
een Aurareiniging gegeven.
Alle adviezen zijn geheel vrijblijvend en alleen u maakt de
keuze welke kleurrijke producten te gaan gebruiken.
Naast kleurencoaching biedt
Praktijk Ixchel ook diverse vormen van ontspanningsmassages. Zo volgde Nadine de
opleiding tot wellnesscoach,

waarin zij zich verdiepte in
voeding, beweging, psyche,
ontspanning, communicatiestijlen, massages en ademhaling. Een grote passie van haar
is de chakra balans massage,
die zij gevolgd heeft bij de
Australische Vicki Engham.
“Het is een bijzondere vorm
van massage, waarbij kleur,
ontspanning, ademhaling en
energiewerk samenkomen.
Echt een heerlijk cadeau om
te ontvangen en om te geven”,
vertelt ze met veel enthousiasme. Voor meer informatie over
de verschillende mogelijkheden en aanbiedingen kunt u
terecht op www.ixchel.jouwweb.nl. Vermeldenswaard is
nog dat zij vanaf 1 december
aanstaande een tweede praktijk in Haarlem opent!

Interim Management

Echtgenoot Leo Schoonebeek
is per 1 oktober begonnen met
LJS Interim Management &
Consultancy, een bureau dat
een succesvolle ondernemer
helpt om nog succesvoller te
zijn. Bij zijn laatste werkgever,
KLM, heeft hij veel ervaring
op het gebied van strategievorming opgedaan, alsmede
ervaring in internationaal operationeel en verandermanagement. “Ik heb gemerkt dat vele
dikke rapporten vaak in een la
verdwijnen en waarmee dus
niets gebeurt. Dat gaf weinig voldoening, want ik wil
het liefst een plan maken en
uitvoeren! Dure analyses en
ellenlange presentaties zijn
niet nodig; vaak is een A4-tje

voldoende om samen met de
ondernemer de mogelijkheden en de knelpunten aan te
geven. Ik maak deze bespreekbaar, breng ideeën en gedachten in, maak een plan en voer
de overeengekomen punten
uit”, geeft Schoonebeek duidelijk aan. Zijn credo is ‘Partner
in business by delivering new
results’, waarmee hij de eigenaar-directeur op alle gebieden kan begeleiden, van advies
dienen en indien nodig bronnen zoeken en hulp verstrekken. Te denken valt aan het
maken van een businessplan,
eventuele marktvergroting,
het besparen op overheadkosten tot aan het achter het
betalen van facturen aanzitten aan toe. Mijn brede werkervaring maakt dat ik mij snel
kan verplaatsen in alle soorten
werkgebieden. Leo: “De opzet
is dat een cliënt via een abonnement een aantal adviesuren
afneemt en dat er maandelijkse fee-afspraken worden
gemaakt, zodat het financieel
‘behapbaar’ is.” Schoonebeek
is geselecteerd, getraind
en geaccrediteerd door het
Institute for Independent
Business (IIB). Het IBB is een
non-profit research-, trainingen accreditatie-organisatie
dat sinds 1984 werkt met ondernemingen in het Middenen Kleinbedrijf (MKB) en hen
voorziet van praktisch advies
‘dat werkt’. Zijn website www.
ljsmanagement.nl geeft een
uitgebreide toelichting op de
diensten die hij levert.
Het was een bijzonder gesprek
met een bijzonder echtpaar,
dat in deze moeilijke tijden de
durf heeft om ieder een eigen
zaak op te richten. Beide zijn
gevestigd aan de Tolweg 14.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Installatiebedrijf
Ton Bakker
Tel.: 023-572 01 52
06-402 952 13
www.ton-bakker.com

De winter een slag voor zijn.
Laat je CV ketel nakijken.
Onderhoud zonder vast service contract.
Vaste prijs € 70,- excl. onderdelen.

Sinterklaas cadeau
moeilijk?
Een cadeaubon van
Motorkledingoutlet Zandvoort
doet het altijd goed!
Bij Motorkledingoutlet Zandvoort is het
voor elke piet makkelijk om een cadeaubon
te regelen, en elke motorrijdende papa zal
dit cadeau zeker waarderen!

Motorkledingoutlet Zandvoort
Louis Davidsstraat 13-A Zandvoort
Motorkleding, helmen, laarzen,
handschoenen, Lucatti scooters

Kerst Brunch 2011

donderdag 1 december
t/m zondag 4 december:






Zonnekorn € 2,75
Wit stokbrood € 1,80
Speculaasstaaf € 4,95
Kopje koffie met gevulde speculaas koek € 2,75
Broodje vleessalade € 2,75
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Wethouder Sandbergen
zoekt creatieve Zandvoorters!!

Zondag 25 en Maandag 26 december

Zandvoort kleurrijker maken is een wens van wethouder openbare ruimte,
Andor Sandbergen. Daarom nodigt hij creatieve Zandvoorters uit om de
houten banken aan de boulevard op te vrolijken.

Entree

Heb je een leuk idee? Mail of stuur dan je ontwerpschets. Uit alle inzendingen
selecteert de jury (met o.a. kunstenares Marianne Rebel, Victor Bol en wethouder
Andor Sandbergen) de vijf winnende ontwerpen. De beloning: eeuwige roem
en vermelding van naam en titel op de door jouw ontworpen bank.

Proeverij van de zee

In januari 2012 beschilder je misschien wel, onder begeleiding van Marianne Rebel,
jouw eigen bank. Werkruimte en materiaal worden beschikbaar gesteld.

Proeverij van het land

De sluitingstermijn is 19 december.

van 11.00 uur tot 13.00 uur inloop, einde plm 15.00 uur
Ontvangst met een sprankelend glas Crémant de Loire
Wilde bospaddenstoelen soep met een schuim van serranoham
of
Bisque van Canadese kreeft met schuim van dragon
Krabsalade/ Garnalen kroketjes/ Gamba´s in mediterraanse olie
Gerookte zalm met rode uien en kappertjes/ Pasta salade van zeevruchten en avocado
Hazenpeper/ Jamón serrano/ Salade caprese/ Maasdammer kaas
Vegetarische quiche/ Wild paté met cranberry compote
Scrambled “boeren” eggs met bosuitjes/ Bospaddenstoelen met gesmolten provola kaas
Carpaccio met “Old Amsterdam” en balsamico dressing
diverse soorten brood, kerststol, toast, crostini’s

Dessertbuffet

Vers fruit, chocolade soezen, Petit-fours, ijstaart, slagroom

€ 29,50 p.p.

Kinderen tot 12 jaar halve prijs
Gaarne reserveren: 023-5718888 of sales@dehavenvz.nl
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Actie vanaf

De bank bestaat uit twee zitdelen en twee steundelen (249 cm bij 14 cm)

Mail je ontwerp naar info@zandvoort.nl
of per post: gemeente Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort,
o.v.v. Kunst aan de Kust.
Vergeet niet je naam, adres en email te
vermelden. En wie weet staat jouw
ontwerp straks op onderstaande bank!

Pieter-Bas bouwt gitaren
van sigarendoosjes
Wie door de Stationsstraat loopt, ziet voor het raam van

een van de huizen een gitaar hangen. Niet zo’n gewone,
maar een heel apart model. De eigenaar blijkt Pieter-Bas
Janmaat, die daar woont met zijn vriendin en sinds begin

dit jaar zelf gitaren bouwt, zowel akoestisch als elektrisch.

Pieter-Bas Janmaat en zijn gitaren

De 45-jarige Pieter-Bas is eigenlijk saxofonist. Hij heeft
in diverse bands gespeeld.
Maar de lol werd op een
gegeven moment minder
en de Zandvoorter hing zijn
instrument aan de wilgen.
Toch miste Pieter-Bas het
muziek maken en begin dit
jaar kocht hij een akoestische gitaar en nam les. “Met
mijn muziekervaring dacht ik
dat het me wel goed af zou
gaan, maar dat viel me zwaar
tegen”, bekende hij.

Toch groeide de passie voor
de gitaar en Pieter-Bas besloot zelf een gitaar te gaan
bouwen. Op internet deed
hij ideeën op. Wat hem
wel leuk leek, was gitaren
maken van sigarendoosjes. In Amerika een hype,
in Nederland nog nieuw.
“Lege houten dozen kon ik
krijgen via sigarenzaken in
Amsterdam en Haarlem.
Maar voor tal van onderdelen die ook nodig zijn om
een gitaar te bouwen, ben

ik voornamelijk aangewezen op Amerika en China”,
aldus Pieter-Bas.
Inmiddels heeft hij zestien
elektrische gitaren gebouwd
die allemaal een aparte vorm
en een eigen geluid hebben.
“Dat komt doordat elke sigarendoos anders is, zowel
van materiaal als grootte en
dikte. Ik heb er al zeven verkocht, onder andere aan een
Engelsman die gecharmeerd
was van de gitaar voor m’n
raam.” Het bouwen van een
gitaar is een heel precies
werkje. “Mijn zelfgebouwde
gitaren kosten € 300 per
stuk. Dat lijkt veel geld, maar
ik ben per instrument zeker
een week bezig.”
Voorlopig is het gitaren bouwen nog een hobby. De ICT’er
van beroep, hoopt dat er een
tijd komt dat hij er zijn brood
mee kan verdienen. Aan de
gitaren zal het niet liggen.
De modellen zijn heel apart
en de klank perfect. In de collectie van de ware gitaarliefhebber mag zo’n exemplaar
niet ontbreken.

Succesvolle inzamelactie voedselbank
Op zaterdagmiddag 26 november stonden de vrijwilligers

van de voedselbank bij de Vomar met lege kratten klaar.
De bedoeling was dat de klanten van de supermarkt in

Nieuw Noord na aankoop van hun eigen boodschappen

een donatie in natura zouden geven om de aanwezige lege
kratten te vullen.

Ook de jongeren gaven een bijdrage aan de voedselbank

Eigenlijk zou een voedselbank
overbodig moeten zijn maar
inmiddels bestaat het uitreikpunt in Zandvoort al vier
jaar. Vanuit de Diaconie van
de Kerken is deze voorziening
in het leven geroepen, nadat
bleek dat er een grote be-

hoefte ervoor bestond bij een
groep mensen in Zandvoort.

Gulle gevers

De verwachting van de vrijwilligers was ook nu weer
hoog gespannen. Zou de actie dit keer slagen met het

oog op de wat moeilijke tijd
waar velen de hand op de
knip houden? Maar het eerste krat was om kwart voor
elf al gevuld; die was binnen!
Vervolgens ging het sneller
en de goederen werden door
zowel oud als jong geschonken. Zo was er een onbekende
heer uit Heemstede met een
uitpuilende kar met van alles
en nog wat. Een paar dames
die met behoorlijk volle karren de minder gevulde kratten in een keer vol wisten te
krijgen. Zelfs een vriendengroepje was bereid om gezamenlijk iets voor het goede
doel aan te schaffen. Wat
een opstekers! Moe maar
zeer voldaan konden de vrijwilligers de 54 goed gevulde
kratten inladen die later verdeeld zullen worden. Namens
de voedselbank bedankt voor
uw inbreng.
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Sinterklaastoneel was weer prima verzorgd
Het Sinterklaastoneel van de Zandvoortse onderwijzende medewerkers van de basisscho-

len was ook dit jaar weer zeer goed verzorgd. Spel, kostuums, grime, belichting, geluid en
decor waren weer van hoge kwaliteit.

De acteurs van het Sinterklaastoneel

door Joop van Nes jr.

Vorige week donderdag en
vrijdag zat theater De Krocht
weer vol met leerlingen van
de Zandvoortse basisscholen. Al sinds jaar en dag, men
weet niet precies hoeveel
jaar nu al maar schattingen
lopen tot zestig jaar, voeren
de Zandvoortse leerkrachten vlak voor Sinterklaas een
toneelstuk op, onder regie
van Ed Fransen.
Dit jaar moest een baron
zijn kasteel en landgoed verdedigen ten opzichte van de

fiscus die beslag wilde leggen. Uiteraard gingen daar
doldwaze gebeurtenissen
aan vooraf en uiteindelijk
werd het landgoed alsnog
gespaard door medewerking van een gravin die wel
iets in de baron zag.
De generale repetitie was
voor zowel de acteurs als
de regisseur een regelrechte
ramp maar gaande de uitvoeringen, 2 op donderdag
en 3 op vrijdag, kwam het
gezelschap op stoom en
was er als het ware geen
vuiltje aan de lucht. De kin-

deren genoten maar ook
de volwassenen, die vrijdag
een iets andere uitvoering
mochten verwachten, waren zeer te spreken over het
geheel. “Ik wilde eigenlijk
niet gaan kijken, zo slecht
was de generale”, aldus
Fransen die uiteraard toch
aanwezig was en met een
tevreden glimlach rondliep.
Zijn dank ging dan ook uit
naar alle acteurs en medewerkers achter de schermen, die de reeks Sinter
klaastoneelspelen allemaal
vrijwillig hebben voortgezet.

Jeugd geniet volop van toneelstuk
‘Sinterklaas en de verdwenen stoel’
Een dag nadat de leraren hun sinterklaastoneelstuk hadden opgevoerd, bracht ONAIR-Events ook een leuke klucht

met Sinterklaas als thema. Of eigenlijk draaide het hier al-

lemaal om de stoel van Sinterklaas. Onder het oog van de

kinderen in de zaal stal een boef (Patrick van Buuringen) de
enige en echte stoel van Sinterklaas.

Alles draaide om de verdwenen stoel van Sinterklaas

Gezien het grote aantal aanmeldingen werd de show in
de middag en vroeg in de
avond gespeeld. Meteen
bij de ingang werden alle
kinderen verrast door maar
liefst drie Zwarte Pieten

die royaal met pepernoten
strooiden. De zingpieten Lea
en Rachelle wisten met veel
gemak de hele zaal aan het
zingen te krijgen en zorgden
voor veel komische momenten. Vertelster Dolly zorgde

ervoor dat de verhaallijn
niet ontbrak en wist de kinderen prima op de hoogte te
houden. Roy van Buuringen
speelde een belangrijke rol
in dit spektakel waarin vele
grappen en misverstanden
voor hilarische toestanden
zorgden. Met Gerard Kuijper
als waardige Sint Nicolaas
en met de medewerking
van Esther, Romy, Shannon
en Martin als belangrijke
Pieten in het verhaal, genoten de kinderen en gaven ook
meermaals gedegen en ook
kritisch commentaar.
Over Sinterklaas en Zwarte
Piet hoef je de kinderen echt
niets meer te vertellen. Daar
weten ze alles van af. Een
leuke en vooral gezellige toneelmiddag en -avond waar
met volle teugen van werd
genoten.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand december voor Pashouders:

Kaas van het huis
Jonge Komijnekaas
met veel pitjes
nu 500 gram slechts €4,49

Tamme Konijnenbouten:
Heel kilo € 12,95 nu € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

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

Sint Nicolaas:

Wist u al dat wij ook
cadeautjes hebben van onder
de € 15,- € 10,- en € 5,-?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Medina Woninginrichters

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Aanbieding: Bonaparte Esprit tapijt
van € 109,- nu voor € 89,- per meter, gratis gelegd.

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

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

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

ZandvoortPas houders 10% korting

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Betreft:

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

2012

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
Ook voor
uw decembercadeautjes!

Walk of Fame

voor de mooiste herenshirts

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties
(partners en ouder/kind).

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting
Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

10% korting
op tijdschriften

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand december

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2012 aan!
Voor € 5,- profiteert u heel 2012 van
vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2012
(geldig tot en met 31-12-2012)

2012

uit!
n Zandkorrel plaatsen.
ee
is
Reken zelf uw voordeel
at
gr
ig
al
nm
ee
u
ortPas kunt
Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
r
aa
m
el
rr
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nd
Za
de
volgen
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Ondernemend Zandvoort heet
Sinterklaas hartelijk welkom

Elke maandag tot en met vrijdag
een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.
1 Giros
r
2 Kipfilet
decembe
3
g
a
d
r
e
3 Souzouki Zat
iek!
Live muz
4 Mousaka
5 Souvlaki
Deze gerechten worden geserveerd
met frites, rijst, salade en tzatziki.
U kunt natuurlijk ook van de
gewone menukaart bestellen.

ww

lo x
w.fi

Specialist voor al uw bloemwerken.

enia.info

De meest
creatieve ondernemer
van 2010 / 2011

Voor een gezellige avond
met Sint en Piet
vergeet dan vooral een
bezoek aan de Kaashoek niet.

Verse erwtensoep

uit de keuken van Fleur
met gratis katenspek en roggebrood.

Noten melange 500 gr. € 5,95
Kilo lekkere borrelkaas € 8,95
Haltestraat 38, tel. 571 50 00

Sinterklaas?
Die gaat ook naar
Bloemsierkunst Bluijs!

Beide Kerstdagen geopend!

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Zondag 4 december geopend
van 10.00 tot 16.00 uur
Vergeet uw Sint bestelling niet te doen!
Banketletters
Banketstaven
Chocoladeletters
Marsepein letters
Leuke marsepein
figuren
Doosjes Leonidas
bonbons

Sint chocolade
Speculaas poppen
Gevulde speculaas
Speculaas brokken
Kleine speculaasjes
Speculaas taartjes
Speculaas staven
Roomborstplaat

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

ruim 30 authentieke huisgemaakte

Tapas

Tot en met 11 december
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Dierentehuis heeft vele handen nodig
Vanuit allerlei hoeken en gaten word ik bespied. Het is muisstil. Er beweegt niets. Maar
dan voel ik ineens een stootje tegen mijn linkerbeen. Achter mij staat een Cyperse kat

om mijn aandacht te vragen. Nog een kopstootje en een zacht miauwtje. Het is alsof ik
een reïncarnatie zie van Floortje, de poes die wij hier in 1998 hebben gevonden en die ik

helaas een jaar geleden moest laten inslapen. Weemoed overvalt mij, maar ik ben hier

om mijn handen te laten wapperen. Dus aan het werk, want het dierentehuis heeft vele
handen nodig. Elke dag weer.

Een vrijwilligster van Dierentehuis Kennemerland koestert een van de vele kittens

door Tom Hendriks

De haan kraait al vroeg in
Dierentehuis Kennem er
land aan de Keesomstraat.
Als ik om half 9 arriveer
om een dagje als vrijwilliger mee te werken lopen
op de uitlaatvelden al verschillende honden om luid
blaffend van wat meer bewegingsvrijheid te genieten
dan in hun hokken. Er zijn
tien velden en de honden
worden zorgvuldig geselecteerd om onderlinge
“onenigheid” te voorkomen.
Een tijdje later mag ik meehelpen om de dieren van
de velden terug te brengen
naar hun hok en de tweede
ploeg op de velden te zetten. Ik heb er moeite mee
om de vaak uitbundig opspringende dieren aan te
lijnen, maar het lukt ook mij
enkele honden op hun plek
te brengen. Dan wordt er in
het personeelsverblijf even
koffie gedronken en worden
de taken voor deze ochtend
verdeeld. Wie er zorgt voor
de honden, wie voor de katten en wie de konijnen voor
zijn/haar rekening neemt.
Dierentehuis Kenn em er
land bedient een grote regio: Haarlem, Bloemendaal,

Benn eb roek, Heemstede,
Haarlemmerliede, Spaarn
woude, Hilleg om en natuurlijk Zandv oort.. Er
werken zes verzorgers fulltime en drie parttime en
daarnaast zijn er zo’n 70
vrijwilligers. Die zijn er natuurlijk niet allemaal tegelijk. Sommige vrijwilligers
komen drie keer per week,
anderen eens per twee weken. Ook stagiaires kunnen
er voor hun studie terecht
en soms zijn er mensen met
een taakstraf aan het werk.
De werkploeg kan dus per
dag zeer verschillend zijn
en dat legt een behoorlijke
druk op de vaste verzorgers,
die voortdurend alert moeten zijn om alles in goede
banen te leiden.
Na de koffie worden de velden leeg gehaald en mag ik
meehelpen de hondenhokken te verschonen. Eerst de
dieren naar hun buitenhokken lokken en snel het luik
achter hen sluiten. Dan de
binnenhokken leeg ruimen,
nat spuiten, schrobben met
schoonmaakmiddel, schoon
spoelen, met de wisser
drogen en inruimen. Dan
moeten de bewoners naar
hun binnenhokken worden
gelokt, gaan de luiken weer

neer en begint het reinigen
van de buitenverblijven. Een
behoorlijke klus, die ik aan
het eind van de dag goed in
mijn bejaarde rug zal voelen.
Dan wordt het weer tijd
de honden in ploegjes een
tijdje uit te laten op de
velden, maar ik mag als
poezenmens naar de kattenafdelingen. Meervoud,
jawel. Want naast de logerende katten zijn er veel
plaatsingskatten, verdeeld
over twee kamers. En daarnaast de kamers met die
schattige kittens. En dan de
quarantaine-afdeling, voor
de pas binnengebrachte
dieren. En niet te vergeten
de ziekenafdeling. Ook dat
moet allemaal worden verschoond. De kattenbakken
worden gevuld met aan repen gescheurde oude kranten en ook de krant met dit
verhaal zal er wel in terecht
komen.
Alleen verzorgen van de
dieren is niet genoeg, ze
hebben vooral ook liefde en
aandacht nodig. Die wordt
ook geschonken door diverse knuffel-vrijwilligers,
die speciaal komen voor het
socialiseren van de katten.

Anderen komen alleen om
met de honden te wandelen. Zo zit ik dus een tijdje in
een buitenverblijf met een
kat op schoot, die hoorbaar
van mijn aandacht geniet.
Eigenlijk vind ik het zielig
om weg te gaan.
Het is jammer, dat sommige vrijwilligers er al na een
paar keer zomaar de brui
aan geven, dus vrijwilligers
zijn altijd van harte welkom.
Financiële hulp trouwens
ook. Iedere gemeente in
Nederland heeft de plicht
om zwerfdieren onderdak
te bieden en geeft dan ook
een vergoeding voor het
opvangen en verzorgen van
een zwerfdier. Maar deze
bijdrage dekt alleen de kosten voor de eerste veertien
dagen van een verblijf. Een
asiel is verplicht een nieuw
zwerfdier minstens twee
weken “vast te houden” voor
de eventuele eigenaar.
Alle dagen, die een zwerfdier langer in de opvang zit
moeten dus door het asiel
worden betaald. Gemiddeld
zit een dier zes tot twaalf
weken in het asiel, waardoor
het grootste deel van de kosten door het asiel worden
gedragen. Ook Dierentehuis
Kennemerland is voor deze
kosten dus zeer afhankelijk van giften. Bedrijven en
particulieren kunnen daarnaast ook een hok adopteren voor 60 (kat) of 120 euro
(hond). En wie zijn hond of
kat in het tehuis laat logeren steunt ook het asiel financieel.
Niet alleen de dieren, maar
ook de medewerkers en vrijwilligers verdienen het, dat
zo goed mogelijk zorg kan
worden gegeven. Daarom
kan men nu ook voor een
klein bedragje per maand
vriend van Dierentehuis
Kennemerland worden. Bij
de honden- en bij de kattenafdeling staat een bord
met daarop een plaatje met
de namen van de vrienden.
Sinds kort ook eentje met
Namens Floortje erop.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Stormgevaar
komende week
Veel dynamiek in de atmosfeer tot na Sinterklaas, want

de straalstroom komt op volle kracht doordenderen boven

onze hoofden. Deze zeer krachtige windbundel op ongeveer tien kilometer (vliegtuig) hoogte voert de ene na de
andere (rand)storing aan en de wisselvalligheid neemt dan
ook sterk toe vanaf nu.

We schakelen over naar een
ronduit herfstachtig plaatje
met de weerkundige winter officieel op de kalender,
want deze donderdag is
het alweer 1 december. Tot
na Sinterklaas blijft dit weer
zo en wie weet houdt de onbestendigheid wel aan tot
rond 10 december, alvorens
het mogelijk wat winterser
zou kunnen worden in onze
omgeving.
Onstuimigheid troef dus
periodiek en de wind speelt
daarbij vaak eerste viool.
Die kan regelmatig uithalen
naar hard of stormachtig in
Zandvoort en Bentveld en
de kans op storm is zeker
aanwezig als een depressie
een keer het traject over de
noordelijke Noordzee kiest.
Zelfs de kans op zware storm
(tot windkracht tien) is niet
uit te sluiten ergens in het
tijdpad tot 5-6 december.

depressies komen uit in het
klassieke traject IJslandSchotland-Noorwegen.
Qua temperatuur is het allemaal nog verre van winters, want overdag kan het
makkelijk eens 10-12 graden
worden. Dit soort temperaturen kunnen trouwens ook
in de nacht bereikt worden
als juist een golf met de
mildste lucht passeert. De
nachten blijven dus goeddeels vorstvrij tot rond
Sinterklaas. Tijdens een enkele heldere stille nacht kan
het kwik wel eens een keer
zakken tot iets boven nul
buiten de bebouwde kom.

Vorig jaar was het een heel
ander verhaal en hadden we
de eerste winterperikelen
met sneeuw en vorst al in
huis. Ondergetekende ging
half oktober 2011 al uit van
een grote kans op een vrij
zachte winter en december
Perioden met regen (te be- zou geen herhaling geven
ginnen op donderdag) wor- van 2009 en 2010.
den steeds afgewisseld door
heldere en droge momenten Donderdag 1 december is
en de weersystemen volgen de decemberprognose via
elkaar snel op. Kortom, er zit de weerprimeurlijn,
veel ‘schwung’ in de atmos- 0900-1234554.
feer de komende pakweg
anderhalve week. Diepe weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

10

9

9

9

Min

5

7

5

7

Zon

10%

30%

15%

20%

Neerslag

90%

75%

90%

80%

zzw. 5

wzw. 5

zzw. 4-7

wzw. 5-6

Weer
Temperatuur

Wind
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Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

2012

Wekelijks veel interessante
aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2012 aan!
Kijk snel op pagina 12 en 13

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.

Bekendmaking

Bekendmaking

Kwijtschelding waterschapsbelastingen kleine ondernemers
De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in haar bijeenkomst van
16 november jl. besloten om zogenoemde kleine ondernemers onder het Rijnlandse kwijtscheldingsbeleid
te laten vallen. Door een wijziging van de landelijke belastingregelgeving per 1 april 2011 is deze uitbreiding
voor de belastingen van lokale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) mogelijk. Een kleine
ondernemer is een natuurlijk persoon (dus geen rechtspersoon), die een bedrijf heeft of zelfstandig een
beroep uitoefent. Voor Rijnland gaat het om de volgende belastingen: watersysteemheffing ingezetenen,
zuiveringsheffing woonruimten en verontreinigingsheffing woonruimten.
Door deze uitbreiding van het kwijtscheldingsbeleid kunnen kleine ondernemers onder dezelfde
voorwaarden als particuliere belastingplichtigen voor kwijtschelding van deze waterschapsbelastingen in
aanmerking komen. Het moet daarbij gaan om privébelastingen en dus niet om belastingen, die geheel of
gedeeltelijk verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep.
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft zijn taken en bevoegdheden op het terrein van de
belastingheffing en -invordering met ingang van 2011 overgedragen aan de Belastingsamenwerking
Gouwe-Rijnland (BSGR). Dit betekent dat ook het Rijnlandse kwijtscheldingsbeleid door de BSGR wordt
uitgevoerd. Verzoeken om kwijtschelding moeten daarom bij de BSGR worden ingediend. Ook voor nadere
informatie is de BSGR het aanspreekpunt (www.bsgr.nl).
Het besluit van de Verenigde Vergadering ligt met ingang van de dag van deze bekendmaking gedurende
12 weken ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap, Archimedesweg 1 in Leiden.

Belastingverordeningen Rijnland 2012
In haar bijeenkomst van 16 november 2011 heeft de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap
van Rijnland de volgende belastingverordeningen voor 2012, met de daarin opgenomen tarieven,
vastgesteld:
- Verordening Watersysteemheffing Rijnland 2012: ingezetenen € 86,20 per woonruimte, ongebouwd
€ 68,75 per ha, ongebouwd wegen € 137,50 per ha, gebouwd 0,0155% van de WOZ-waarde en
natuurterreinen € 4,00 per ha;
- Verordening Zuiveringsheffing Rijnland 2012: € 53,00 per vervuilingseenheid;
- Verordening Verontreinigingsheffing Rijnland 2012: € 53,00 per vervuilingseenheid.
De tarieven voor 2012 vloeien voort uit de Programmabegroting 2012, die eveneens op 16 november 2011
door de Verenigde Vergadering is vastgesteld. De verordeningen liggen met ingang van de dag van deze
bekendmaking gedurende 12 weken ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap,
Archimedesweg 1 in Leiden. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat tegen de verordeningen geen
bezwaar en/of beroep kan worden ingesteld.
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft zijn taken en bevoegdheden op het terrein van de
belastingheffing en -invordering met ingang van 2011 overgedragen aan de Belastingsamenwerking
Gouwe-Rijnland (BSGR). Daarom vindt de verzending van de aanslagen voor 2012 door de BSGR plaats.
Door het hoogheemraadschap worden geen aanslagen meer verzonden.

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden in
weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op www.rijnland.
net/waterschapsblad.

Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden
in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op
www.rijnland.net/waterschapsblad.

Leiden, 30 november 2011

Leiden, 30 november 2011

Droge voeten, schoon water
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Uitgesproken!

Interview

Jasper Suyk
is synoniem voor creativiteit

Zwartkijkers

Jasper Suyk is 22 jaar jong en woont vanaf z’n 14e jaar in

Je kan de klok erop gelijk zetten. Als de Sint in het land
komt, dan barst de discussie weer los of de Zwarte Piet
wel van deze tijd is en dan is heel moraalridder-Nederland
weer aan het bakkeleien over de kleur van deze schoorsteenklimmer. Die zogenaamde antiracisten denken
waarschijnlijk aan zwarte asielzoekers als die boot met,
in hun ogen, Somalische piraten komt. Het zou me dan
ook niet verbazen als het allemaal CDA’ers zijn die deze
dialoog weer willen voeren.

Zandvoort. In zijn pubertijd heeft hij veel tijd besteed aan

tennissen, en hij heeft zelfs les gegeven. Ook niet zo verwonderlijk als je vader een bekende tennisleraar in Neder-

land is. Op de middelbare school mocht hij in het laatste
jaar een snuffelstage lopen bij een reclamebureau in Amsterdam en dat was hem zeer goed bevallen! Vanaf dat

moment was zijn creatieve knop ingedrukt. Na enige jaren

intensief les gegeven en getennist te hebben, kwam zijn
talent voor fotograferen eens bovendrijven. Jasper stopte
op z’n 18e met tennissen en dook de creatieve wereld in.
door Ramona Jonkhout

Hij rolde ‘toevallig’ de wereld van BN’ers binnen en maakte
fotoseries van Lange Frans tot Kim Feenstra, hier op het
strand. “Ik wil BN’ers kunstzinnig neerzetten”, zegt hij.
Sindsdien hopt Jasper van het ene BN’ers-feestje naar het
andere Playboyfeestje. Maar hij blijft erg nuchter en ziet ook
dat ‘het wereldje’ ook heel veel ‘bla bla’ is. “Mensen roepen
een hoop, maar als puntje bij paaltje komt, gebeurt er niks”,
zegt Suyk, die geen opleiding Fotografie heeft gedaan. Wel
heeft hij de Junior Academie art direction afgerond. Het is
dan niet eens zo gek dat hij nu ook bij een reclamebureau
werkt, ‘De werkvloer’ in Haarlem, als artdirector, uiteraard.
Creatief met beeld zijn ‘stroomt’ door zijn aderen.
“Concepten bedenken vind ik het gaafste en dat is ook

Jasper Suyk

mijn kracht denk ik. In combinatie met fotograferen geeft
dit mij iets meer kicks en vrijheid. Op het werk zijn er toch
meer beperkingen”, zegt hij. Jasper wil dan ook met meer
creatieve mensen samenwerken, zoals kunstschilders en
andere vormgevers. “Iedereen waar ik in geloof en enthousiast van wordt, zou ik mee willen samenwerken. Je moet
elkaar helpen, zo je netwerk gebruiken en uitbreiden”, zegt
hij enthousiast!
De grootste droom van Jasper is toch een internationaal
bekende fotograaf worden en over de wereld reizen. “Als je
echt iets wilt, dan kun je het bereiken en gewoon doen!”,
glimlacht hij. Suyk heeft nog veel creatieve projecten op
het programma staan en wie weet waar hij volgend jaar zal
zijn. Tokio? New York? Brazilië? We zullen het zien. Blijf op
de hoogte van deze creatieve Zandvoorter en kijk voor meer
informatie op zijn website: www.jaspersuyk.com.

Echter, de kleur van de hulpjes komt niet door de zon,
pigment of een politiek standpunt. De herkomst, lieve
courantlezertjes, van dit concept ligt hem in het feit dat de
Pieten de cadeautjes moeten stoppen in de schoenen van
de kindertjes en als ingang kiezen voor de schoorsteen. En
wat zit er in de schoorsteen? Jawel, roet! En wat doet dat
spul met je? Daar wordt je zo zwart als roet van.
Dat is het hele verhaal. Toch een stuk leuker dan kerst
eigenlijk. Terwijl je daar nooit wat over hoort. Best gek, als
je bedenkt dat de elfjes van de kerstman altijd afgebeeld
worden als kinderen. Hier zou een discussie over kinderarbeid wel op zijn plaats zijn. Maar ja, niemand heeft natuurlijk ooit blanke kinderen aan de gedwongen arbeid
gezien dus dat is dan mooi weer in de kiem gesmoord.
Wat mij irriteert is dat de kerstman van gedaante is gewisseld. Vroeger was hij groen en sinds 1930 is die bolle man
ineens rood geworden. Reden? Pure marketing van Coca
Cola. En in plaats van die suffe discussie ieder jaar weer
voeren over discriminatie, kunnen die grappenmakers beter de economie weer een opleving geven door een mooi
merk op de markt te brengen en het
sinterklaasfeest zich toe te eigenen
door een goeie marketingstrategie.
Dan hoop ik wel dat de Pieten een andere kleur krijgen want anders vraagt
dochterlief van vijf waarom papa zo
raar loopt te doen.

Kijk nou eens!
tekst & foto: Mandy Schoorl

‘Windkracht 8’

Ineens was daar de wind weer afgelopen
weekend! En goed ook. Het helmgras op het
strand hing op kwart over twee. Enkele kiters
die de sprong waagden, hebben niet geheel
zonder risico gevaren. Frisse neuzen werden
er in grote hoeveelheden gehaald. En lol was er,
door proberen te blijven staan. En dat lukte
deze kleine meid goed met haar haren als
ruige rijp waaiend uit westelijke richting.

door: Mandy Schoorl

Tegeltje
'Niemand kan alles
maar iedereen kan iets'
Juf Linda
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Ondernemend
Zandvoort heet
Sinterklaas
hartelijk welkom

&Daytime
Daytime
Dreams&

Voor hem en haar

De nieuwe schoenencollectie
van Friis & Company is binnen!
De leukste party schoenen
vanaf € 59,95
Vrijdag avond Koopavond!

Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

4

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Drs. Jani van Loghem is aanwezig
in DE SALON
op vrijdag 2 december
van 10.00- tot 21.00 uur

!!
NIEUW!

10% korting
op de totale behandeling!
Bilderdijkstraat 30 zwart
2041 NK Zandvoort

DECEMBERMAAND

BIJ AANKOOP VAN 3 PRODUCTEN
3e PRODUCT 50% KORTING

Indien u een filler behandeling
combineert met een botox
behandeling ontvangt u

Bel voor een afspraak:
Laura: 06-43049362
www.desalonzandvoort.nl

ACTIE

zonnestudio beautysalon spray-tan

Antifade Complex
Zerosulfate Shampoo
Organic Botanicals
100% Vegan
Concentrated Formules
Color Care Systems
Garantie (zie brochure)

DIERPROEFVRIJ

Sunergy Zon&Beauty
Oosterduinweg1, 2015 KH Haarlem

• Haltestraat 22 • 2042 LM Zandvoort • Tel. 023-573 01 72 •
• www.lavogue-zandvoort.nl •
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ZandvoortPlus

Walk of Fame

door Edwin Gitsels

aflevering 17

Alain Clark in zijn eigen woorden

Alain Clark,

megasuccesvolle Zandvoortse soul-zoon

“Als je goed naar mijn muziek luistert, weet je wie ik ben”
Een artiest met zoveel succes als Alain Clark (zie Walk of Fame

rechts op deze pagina) is natuurlijk talloze keren geïnterviewd
en het hemd van het lijf gevraagd. Hieronder een aantal type-

rende uitspraken van de in Zandvoort opgegroeide soulzanger over zichzelf en zijn kijk op het leven.

‘Wat zie je er mooi uit’ of ‘Ik hou van je’. Simpele dingen als een
briefje achterlaten met een aanwijzing om ergens naartoe te
gaan. Daar dan weer een briefje neerleggen met een nieuwe instructie om iets te doen. Picknicken. Dat is het voordeel van twee
zussen, dat soort dingen heb ik van hen opgepikt. Kleine dingen,
maar wel dingen waar je net even wat meer effort in stopt. Daar
heb je geen geld voor nodig, maar creativiteit. Ik denk dat alle
schrijvers en muzikanten romantische mensen zijn.”
“Ik ben bijna nooit chagrijnig, alleen als ik honger heb. Ik ben
nooit jaloers en ik ben heel rationeel. Dat vind ik zelf wel fijn; ik
kan alles goed op een rijtje zetten en oplossingen vinden voor
problemen.”

Alain Clark

“Mijn vader heeft dertig jaar gezongen en ik ging vroeger mee
als hij moest optreden. Dat was vanzelfsprekend. Ik ging pas
later interesse voor muziek ontwikkelen. Vond het te gek om te
zien hoe negen mensen op een podium zoveel sound kunnen
neerzetten. Ik heb daar nooit bewust naar gekeken om er iets
van te leren, maar onbewust pik je toch
dingen mee en werkt het inspirerend.
Nu nog doe ik bij het schrijven en produceren mijn ogen dicht en denk aan hoe
het er toen ook alweer uitzag en klonk.”

“Ik geloof erin dat mensen forever van elkaar kunnen houden en
een heel leven bij elkaar kunnen blijven. Ik geloof niet zozeer in
ware liefde. Ik geloof meer in een klik hebben met elkaar, waarbij
je van elkaar aanvoelt wat je nodig hebt in bepaalde periodes.
Elkaar aanvullen, ruimte geven, werken met elkaar en op die
manier diepgang creëren. Daar geloof ik eerder in dan dat liefde
vanzelfsprekend is. En op een dag kan het over zijn. Dat is geen
romantische gedachte, maar het kan heel goed. De kracht is
juist als twee mensen zich daarvan bewust zijn. De kracht is dat
je bij elkaar bent omdat je bij elkaar wilt zijn. Ik geloof ook dat
het belangrijk is dat je bij iemand blijft in tijden dat het moeilijk
is of even minder gaat. Daar kom je weer sterker uit. Maar het
is een realistische gedachte dat het op een dag over kan zijn.”
“Ik schrijf redelijk autobiografisch. Ook in
een relatie maak je van alles mee, van euforische hoogtepunten tot dieptepunten
dat je elkaar wel kunt schieten. Ik kan dat
uiten door er een liedje over te maken, en
soms is dat leuk voor mijn meisje en soms is het pech. Ik ben
beter met praten via mijn liedjes dan face to face. Mijn pen en
papier en mijn gitaar zijn in die zin wel echt belangrijk voor mij,
ik heb dat echt nodig.”

“Ik geloof dat alles
met een reden gebeurt”

“Ik geloof dat je gewoon moet doen wat je wilt doen, veel dingen lijken vaak moeilijker dan ze in werkelijkheid zijn. Laat je
wensen uitkomen!”
“Ik luister zelden naar mijn eigen muziek. Het is dan net alsof
je de hele tijd jezelf in de ogen kijkt. Ik kan er ook moeilijk nietkritisch naar luisteren, dus dat werkt niet echt ontspannend.”
“Toen ik 19 was ben ik naar Amerika vertrokken. Mijn ouders
hebben me volledig gesteund daarin en ik kon gewoon gaan. Ik
heb er uiteindelijk drieëneenhalf jaar gewoond, en ik heb steeds
goed contact onderhouden met mijn ouders en mijn vrienden.
Ik heb altijd heel goed de steun van mijn ouders gevoeld, zelfs
ondanks dat ik wist dat mijn moeder liever had gehad dat ik in
haar buurt was gebleven. Toch heb ik nooit iets gehoord van: zou
je dat wel doen? Ze heeft me op geen enkele manier geprobeerd
tegen te houden. Dat is wel bijzonder.”
“Romantiek heeft niets met geld te maken. Dat weet ik omdat
ik het grootste gedeelte van mijn leven geen cent te makken
had en toch altijd een manier heb gevonden om leuke dingen
te doen. Ik probeer altijd romantiek in een creatieve hoek te
zoeken. Extra dingen te doen in plaats van alleen maar zeggen:

“Muziek en mijn leven zijn bijna één. Als je goed naar mijn muziek luistert, weet
je wie ik ben. Nee,
dat vind ik niet
eng. Ik heb de keuze al lang geleden
gemaakt om dat
te delen met mijn
luisteraars. Ik vind
het wel een fijn
idee zelfs, dat ik
muziek daarvoor
kan gebruiken.
Niet zozeer om
mensen te beïnvloeden, maar wel
fijn dat ze zich met
mij kunnen identiAls zandsculptuur
ficeren.”

Alain Clark werd op 4 juni
1979 geboren in Haarlem
en groeide op in Zand-

voort. Zijn vader Dane was
zanger van de soulband

Dane & The Dukes of Soul,
Foto: Jan Zandbergen

en als klein jochie ging
Alain regelmatig mee naar

optredens. Aanvankelijk had Alain niet de minste ambitie
om ook de muziek in te gaan.

Pas veel later laaide dat vuur op en vertrok hij voor drie
jaar naar Los Angeles om de fijne kneepjes van het vak te
leren. Het leek er even op dat hij in de VS ging doorbreken,
na een aantal serieuze besprekingen met een groot platenlabel. Maar het liep op niets uit en Alain keerde terug
naar Nederland, waar hij zich, een stuk wijzer maar nog
net zo arm, stortte op het produceren van collega-artiesten als Ali B en Boris. Zelf nam hij zijn eerste, titelloze cd
op met Nederlandstalige, vrolijke nummers, bekroond
met een Zilveren Harp en goed voor drie hitjes, ‘Heerlijk’,
‘Vrij’ en ‘Ringtone’.
De grote doorbraak volgde in 2007, toen hij met zijn
tweede album ‘Live It Out’ de overstap maakte naar
Engelstalige soul en R&B. Uiteindelijk worden er een kleine 200.000 exemplaren van verkocht, goed voor driemaal
platina, en maar liefst vier singles haalden de top 10, ‘This
Ain’t Gonna Work’, ‘Father and Friend’ (een duet met vader
Dane), ‘Blow It Away’ en ‘Fell In Love’. Alain ontving drie
3FM Awards, en in 2009 ook nog een Edison. Midden in
de succesgolf, in januari 2008, gaf Alain een optreden in
een tot de nok gevuld Café Neuf als eerbetoon aan zijn
Zandvoortse achterban.
Het succes breidde zich vervolgens uit naar het buitenland. De single ‘Father and Friend’ kwam uit in Engeland,
Italië en Zwitserland, en Alain speelde op het San Remo
Festival en het Jazz Festival van Montreux. Hij trad op in
het voorprogramma van Amy Winehouse en Lenny Kravitz
en hij zong met Diana Ross tijdens haar Symphonica in
Rosso-concerten.
In 2010 verscheen ‘Colorblind’, de langverwachte opvolger
van ‘Live It Out’. De eerste single ‘Love Is Everywhere’ werd
een hit, maar de daarop volgende singles bleven steken
in de tipparade. Toch is ook dit tweede Engelstalige album inmiddels platina. De cd is ook uitgekomen in Italië,
Zwitserland en Brazilië. Begin dit jaar leverde Alain het
themanummer voor de bioscoopfilm ‘Gooische Vrouwen’,
‘Foxy Lady’. Momenteel werkt hij aan zijn vierde cd die in
2012 moet verschijnen.
Alain Clark en zijn vriendin Reva Beek kregen op 31 december 2009 een zoontje, Nilo. Een jaar later ging het stel na
een relatie van ruim zeven jaar uit elkaar.
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Tuincentrum

KERSTBOMEN!!!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Pedicure
Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)

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

WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om de auto
winterklaar te maken. Winterbanden zorgen
bij een temperatuur onder de 7 graden voor
een betere prestatie.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen
Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

 023-5719013

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tevens door u in te vullen:

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

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Valk Glasstudio voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

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.
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u
naar Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................
Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en
glaswerk tot meubels en
van kleding tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex)
Zandvoort.
.........................................................
Ga je trouwen?
Boek dan een artiest,
DJ of nu ook een
complete Drive-In show.
Ook geschikt voor
andere feesten!
info@onair-events.nl
www.onair-events.nl
Tel: 023-6200064

Te huur:
kamerappartementen
nabij centrum.
Per direct,
t/m 1 juni 2012.
Info: 023-5719541
.........................................................
Wilt u meer weten over
de zuivere
Aloë Vera?
Kom dan naar de gratis
Informatiemiddag over
gezonde voeding van
Annette ter Heijden op
Do. 15 dec. vanaf 14.00 uur
in Zandvoort.
Reservering en info
tel. 023-5716511.
.........................................................
Allemachtig
Minke 80
Dat is prachtig!
WVVNL-WVANV
.........................................................
Voor alle klussen
in-op-om uw huis.
Dak- en zinkwerk,
schilderwerk, vloeren,
sanitair, opruimingen, etc.
Gratis advies en offerte.
Bel 06-15048677
.........................................................
Vrouw zoekt te huur:
gestoff. woonruimte
vanaf febr./mrt.
Max. € 1.000 p.m.
alles incl. (G/W/L/TV/
internet en serv.kn.).
Tel. 5718477
.........................................................
Kunstuitleen Zandvoort
Alle zondagen in
december in de Buzzzzhalte
van 13.00-16.00 uur.
Ook kadobonnen
te koop voor o.a.
workshops.
Info: www.kunst
uitleenzandvoort.nl
.........................................................
Thee Weetje
Wist u dat Groene thee
L-theanine bevat wat de
nachtrust bevordert
waardoor je overdag
minder vermoeid bent
Tea-Licious
Haltestraat 32a
.........................................................
Welke zelfst.
werkende vrouw
wil mij zo nu en dan
een paar uur helpen in
de huishouding voor € 30,-.
Tel. 5719020
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Golden Naturals
Omega 3-6-9 Vetzuren
• Voor gezonde huid
• Voor hart- en
bloedvaten
• Zeer goede kwaliteit,
geheel natuurlijk
• Slechts 1 maal daags

Kelly Steen voorlopig geselecteerd

Kelly Steen die in de voorselectie zit voor het nationaal
voetbalelftal Meisjes U15
van de KNVB, is voorlopig
geselecteerd en gaat naar
de volgende selectieronde.
Dat meldde haar moeder
Wendy aan de Zandvoortse
Courant. Rond half december hoort het keeperstalent
of ze deze selectieronde ook
overleeft heeft.

Kelly Steen

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten
en plaatsing van brieven te weigeren.

90 capsules € 10,-

De zwakste schakel

Tegen inlevering van deze advertentie aan de kraam:

90 capsules € 7,50
Venavo

elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op onze nieuwe website:

www.venavo.nl

P.s. Ook met "slecht" weer staan wij er!!

De begraafplaats behoort een geheel te zijn. Door een hekwerk weg te halen vergroot je juist een
evt. risico. Logisch toch?
Het gaat hier over eerbied van de hoogste orde. Waar lekker aan verdiend wordt. En het zal toch
niet waar zijn dat dit hekwerk, wat al klaar ligt, straks gebruikt wordt ter omheining van de nieuwe
brandweerkazerne?
Zet dat hek op de juiste plaats neer, zo hoort het. Als het moet dan help ik mee met het plaatsen,
samen met u meneer Meijer!
P.C. Visser
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 48 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 47 en de
verdere in 48 door het college genomen besluiten zijn in week
49 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Vergadering welstandscommissie

De vergadering op donderdag 1 december begint om 15.00
uur. De agenda van de vergadering is meestal pas op de dag
van de vergadering bekend. U kunt hiervoor met het secretariaat bellen, afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en
Handhaving tel. 14023

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die
op 30 mei 2011 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot ter inzage bij de balie van het gemeentehuis en op de website via raadsnet.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 3 december haalt de ecocar weer Klein Chemisch
Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.1011.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
Zandvoort:
- Wilhelminaweg 42, plaatsen dakkapel, ingekomen 18 november 2011, 2011-VV-193.
- Jhr.P.N.Quarles van Uffordlaan 2, kappen 5 bomen, ingekomen 23 november 011, 2011-VV-195.
Bentveld:
- Westerduinweg 30, kappen 15 dennenbomen, ingekomen 22
november 2011, 2011-VV-194
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het
verlenen van 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.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
Zandvoort:
- Gasthuishofje 01 t/m 27, het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, verzonden 22 november 2011, 2011-VV132.
Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de
uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van
bezwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend.
Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit kunnen gedurende een termijn van zes weken
na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen.
De datum van bekend¬making is de verzenddatum van de
vergunning.
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
beroepschrift.

Data aangewezen en vastgestelde collectieve
geluidsdagen 2012

Hierbij een overzicht van de collectieve festiviteitdagen voor
2012 die op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke
Verordening door het college zijn vastgesteld:
- 1 januari (Nieuwjaarsdag)
- 30 april (Koninginnedag)
- 9 juli (Muziek in het dorp)
- 14 juli (dag voorafgaand aan Masters)
- 4 augustus (Jazz)
- 25 augustus (dag voorafgaand aan DTM)
- 15 september (dag voorafgaand aan GP Classic)
- 31 december (oudejaarsavond)
- (verder dienen de dagen waarop het Nederlands elftal
tijdens het EK (in 2012) speelt eveneens als collectieve festiviteiten worden aangewezen. Deze data zijn nu nog niet
bekend).

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
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.

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 09.00 en 11.00 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.

basketbal

handbal

Lions verliest titanenstrijd
De heren van The Lions hebben in eigen huis niet van medekoploper Akrides 3 kunnen winnen. Beide teams waren
nog ongeslagen waardoor er een strijd om de koppositie
in de 2e Rayonklasse op het programma stond. Het werd
een gelijk opgaande strijd, maar in het vierde kwart moest
Lions toch het onderspit delven: 59-78.
De strijd werd voornamelijk
door de lange, sterke mannen onder het bord beslist.
Akrides, met in de gelederen ex-international Niels
Meijer, was daarin wat gelukkiger dan de Zandvoortse
spelers maar echt weglopen
konden ze niet. Het collectief van Lions was toch dermate sterk dat telkens weer
een lichte achterstand kon

worden ingelopen.
Het eerste kwart was voor
de gasten en het tweede
voor de thuisclub zodat de
stand bij rust 34-34 was.
Ook het derde kwart ging
gelijk op. Met nog 1 minuut
te gaan was het zo goed als
gelijk, 51-52. Het venijn voor
Lions zat in het vierde kwart
waarin de Zandvoorters

bijna niet meer tot scoren
kwamen. Zeven punten in
één kwart is nu eenmaal te
weinig.
Voorlopig moeten onze
plaatsgenoten dus een pas
op de plaats maken en kunnen ze niets anders doen
dan hopen op een misstap
van de IJmuidenaren en zelf
blijven winnen. Topscores
Lions: Ron v.d. Meij en Niels
Crabbendam 15, Dave Kroder
14 en Philip Prins 8 punten.
Komende zaterdag speelt
Lions om 19.30 uur in de
Fanny Blankers-Koen-hal in
Hoofddorp tegen het vlaggenschip van Challengers.

bridge
Bridgeuitslagen 2e competitieronde
De ranglijst op de woensdagavond werd de laatste speel-

avond flink door elkaar geschud. Paren, die veilig leken
te staan, werden onverwacht met degradatie geconfronteerd, terwijl anderen, die de bui al zagen hangen of gespaard werden of verrassenderwijs promoveerden.
Geen verrassing was het
feit dat Tiny Molenaar/Wim
Brandse weer fier bovenaan
eindigden in de A-lijn, gevolgd
door Ada Lips/Eugenie Spiers.
Drie paren zakken helaas een
lijntje en hun plaatsen worden ingenomen door Nellie
Castien/Ab van der Moolen,
die maar liefst een voorsprong
van bijna 50% hadden op Elly
Keizer/Kitty Melchers. Met
het minieme verschil van
0,58% promoveerde Erna
Meijer met haar tijdelijke
partner Wout Bakker eveneens naar de A-lijn. Door een
monsterscore van maar liefst
72,83% (de hoogste in deze
competitie) lieten Mieke en

Ger Groenendaal in de C-lijn
zien dat zij graag naar boven
wilden kijken. Achter Maria
Emmelot/Ineke Romviel en
Tineke Drenth/Jennes Daniëls
gaat het echtpaar de komende weken in de B-lijn trachten
dit huzarenstukje te herhalen.
Bij de donderdagmiddagcompetitie waren er minder
verrassende uitslagen te
zien. Opnieuw was de toppositie in de A-lijn voor Hans
Hogendoorn/Ko Luijkx, nu
gevolgd door Dik Polak/Wim
Veldhuizen. Een knappe prestatie leverden zowel Gerard
de Poel/Walter Dick, alsmede
Richard Kerkman/Armand

d’Hersigny en Els Bruijn/
Norma Koning door zes weken geleden komend vanuit
de C-lijn nu direct door te
stomen naar de A-lijn! Deze
drie koppels wordt aangevuld met Eef Eijkelboom/Roos
Piller. Els Berndsen/Jeannette
Colin hadden blijkbaar energie geput uit hun vorige promotie uit de D-lijn, want ook
dit paar slaagde er meteen in
een treetje hoger te gaan spelen. Zij worden vergezeld door
Caroline v.d. Moolen/Anja
Witte, Jennes Daniëls net als
op de woensdag, maar nu met
partner Wil van Teeseling en
John Atkinson/Annelies van
Kooten. De winnaressen in
de D-lijn zijn Frieda Koper/Els
Nijsen, vóór Lidy Stoppelman,
die spelend met invallers
tot zeer goede scores kwam
en Diny Hogendoorn/Cora
Klabou. Ook voor hen volgde
een succesvolle promotie.

Verkeerde datum voetbalwedstrijd
De Zandvoortse Courant
biedt haar lezers excuses aan
voor de verkeerde berichtgeving omtrent de wedstrijd
Castricum – SV Zandvoort.

In de editie van vorige week
werd gemeld dat afgelopen
zaterdag deze uitwedstrijd
tegen Castricum gepland
stond. Echter, deze staat op

de agenda voor komende
zaterdag, 3 december. Door
een foutieve notering in de
agenda is deze fout erin geslopen.
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Mooie winst voor ZSC
Een, eindelijk, compleet team handbalsters van ZSC heeft afgelopen zondag in eigen hal van Amsterdamse US 3 kunnen
winnen. Na een voor het publiek zeer aantrekkelijke wedstrijd
stond er na afloop een 15-13 eindstand op het scorebord.

Laura Koning wordt afgestopt

Coach Sven Heller was een blij
man toen uiteindelijk de wedstrijd gewonnen werd maar
wat was het spannend. In de
eerste helft ging het allemaal
gelijk op. Dan weer waren de
Amsterdamsen aan de leiding, dan weer onze plaatsgenoten. En zo kon het komen

dat Zandvoort bij rust met
slechts één punt leidde, 7-6.
Deze minimale voorsprong
heeft ZSC in de tweede
helft niet meer afgestaan,
sterker nog, die werd zelfs
tot maximaal drie punten
verschil uitgebreid. Vooral

vlak voor tijd verloren de
Zandvoortse dames bijna
hun hoofd en kwam US tot
op één punt terug. Een opnieuw zeer sterk spelende
doelvrouw van ZSC, Angela
Schilpzand, memoreert: “De
aanvallen die we op de trainingen hebben geleerd, werden mooi uitgespeeld. Maar
ook verdedigend stond het
goed! Het was verder een
spannende en sportieve
wedstrijd.” Scores ZSC: Laura
Koning en Lucia v.d. Drift beide 4, Martina Balk 3 en zowel
Naomi Kaspers als Szilvia
Jakab ieder 2 doelpunten.
De komende twee wedstrijddagen speelt ZSC uit.
De eerstvolgende thuiswedstrijd is op 18 december
om 12.15 uur in de Korver
Sporthal. Dan komt DSS, dat
op dit moment de op een na
laatste plaats op de ranglijst
inneemt, op visite.

Nieuw karatetalent in Zandvoort

Opnieuw is er een karatetalent opgestaan. De pas 9-jarige Joëlle Oomen werd afgelopen weekend Nederlands
Kampioen in de categorie
meisje 8/9 jaar onder 28 kilogram en mag deze titel nu
een jaar voeren. Joëlle traint
in Haarlem bij Kenamju dat
al een groot aantal Zand
voortse jeugdkarateka’s
traint en begeleidt.

Joëlle Oomen Nederlands Kampioen

adverteerders

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
De Haven van Zandvoort
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Flair Beauty & Hair
Greeven, Makelaardij o.g.
Harocamo
Hoogheemraadschap
van Rijnland

Hugoos
Installatiebedrijf Ton Bakker
Media Markt Cruquius
Motorkledingoutlet
Zandvoort
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Pluspunt
Puravida Parati
Route 26
Sea Optiek
Tea-Licious
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
Venavo

Sinterklaas actie:
Boudoir Personal Styling
Café Koper
Chocoladehuis Willemsen
Corry's Kaashoek
De Salon
Dobey Zandvoort
Dreams & Daytime
Filoxenia Greek Cuisine
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Kroon Mode
La Bonbonnière
Lavogue
Red Coral
Shanna's Shoe
Repair & Leatherwear
Sprookjestaarten
Sunergy
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Zie onze advertentie op de achterpagina
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Achterstallig
onderhoud baart
omwoners zorgen

11

52e Zandvoortse
Nieuwjaarsduik
staat op stapel

Cultuur

De Schelpenvisser
in glas en lood is
bekend thema

Windmolenparken
niet gewenst

In een volle vergaderzaal in het kantoor van woonstichting De Key in Zandvoort is het

De Nederlandse overheid wil tot 2020 voor 6000 mega-

aan bewoners en omwonenden. Het plan is overigens nog tot eind 2011 in het kantoor

voor heeft zij een aantal locaties aangewezen, waaronder

van De Key aan de Thomsonstraat bezichtigen.

Bernard Piot horloges
met Zwitsers uurwerk

solitair oorknoppen
diamant 2x0.10 ct
Van €590.- voor €299.Haverkort

Juweliers

Rivieradreef 39, 2037 AE Haarlem
023 53 34293 • www.haverkortjuweliers.nl

watt aan windparken realiseren op de Noordzee. Daarook locaties nabij de 12 mijlszone voor de kust.

tussen huur en koop is, hoe
de ontsluiting van het gebied
eruit komt te zien en wat de
hoogte van de bebouwing is.
Het stedenbouwkundig plan
is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen de
gemeente en De Key.

Start bouw in 2013
De ‘Sophiaflat’ moet in 2013 plaats maken voor nieuwbouw

Tijdens de informatiebijeenkomst is in een korte presentatie het stedenbouwkundig
plan getoond. Daarna konden
geïnteresseerden zelf het
plan bekijken via informatieborden en een maquette.
Medewerkers van De Key
en van de gemeente waren
aanwezig om vragen te beantwoorden. De stemming
onder de aanwezigen was

vooral positief; er werden
veel vragen gesteld en opbouwende kritiek geleverd.
In het stedenbouwkundig
plan zijn de contouren van
het plan vastgelegd. Er staat
onder andere in wat het
aantal woningen en parkeerplaatsen is en wat de ligging
ervan wordt. Ook staat beschreven wat de verdeling

Het stedenbouwkundig plan
vormt voor de architect de
basis om tot het definitieve
ontwerp te komen. Dit ontwerp wordt in mei van het komende jaar verwacht, waarna
een bestemmingsplanprocedure zal worden gestart. De
huidige planning gaat uit
van start van de bouw in mei
2013 en eerste oplevering
moet rond mei 2014 plaatsvinden. Meer informatie over
het project vindt u op www.
dekeyzandvoort.nl.

Windmolens van Eneco komen ook voor de Zandvoortse kust

De kustgemeenten zijn het
met elkaar eens dat windmolens op zee een bijdrage
kunnen leveren aan een duurzame energieopwekking in
Nederland. Echter wordt daar
wel een kanttekening geplaatst, namelijk dat het vrije
zicht op de horizon teniet

wordt gedaan omdat windparken nabij de 12 mijlszone
bij mooi weer goed zichtbaar
zijn. En dat is nu dus wel het
geval. Vooral het zicht op een
mooie zonsondergang wordt
dan teniet gedaan.

vervolg op pagina 2
Live programma

ZFM-Oud Zandvoort

De Mannetjes

EMBER
IN HEEL DEC IJDAG

Ook voordeel
aan windmolens

‘De kerstverlichting
kan straks op
groene stroom!’

Biljarters met
nipte winst de
winterstop in

Stedenbouwkundig plan locatie
Sophiaweg gepresenteerd
stedenbouwkundig plan voor de bebouwing van de locatie Sophiaweg gepresenteerd

Deze week bij
Haverkort juweliers
Nieuwe
gouden horloges
40 euro per gram

Sport
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ZATERDAG
UUR
09:00-22:N0DA0G
ELKE ZO
UUR
11:00-17:00

Elke zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur

10 december:
17 december:
24 december:
31 december:

dhr. G. Cense – de Vliegende Schotel
dhr. S. Stobbelaar - Zandvoortmeeuwen
dhr. T. van der Leden – Helios
geen uitzending

Radio: 106.9 | Kabel: 104.5 | Teksttv: kanaal 40 | www.zfmzandvoort.nl

Inspreken op agendapunt LDC? Kom dan
dinsdag 13 december naar de Raad-Informatie
en laat van je horen. Kijk op pagina 21
Gemeente Zandvoort

CRUQUIUS • 2142 EV - Cruquiusplein 10
Tel. 023 - 543 88 00 • www.mediamarkt.nl
www.mediamarkt.nl

Abonneer u nu op de mediamail!

1

waterstanden

dankbetuiging
Wij willen u hartelijk danken voor het medeleven
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van

Arie Kerkman

(Arie Botje, zoon van Piet Gortbuik)
Uit aller naam:
W.Schrama Belder
Zandvoort december 2011.

Ineke Smit
Uitvaartverzorging
A.L. Dyserinckstraat 31
2032 RA Haarlem
tel:
06 54661799
e-mail:
info@inekesmit.nl
website: www.inekesmit.nl
transparante prijzen

Liefdevol en betrokken
Ook voor het begeleiden
van kinderuitvaarten

Reserveer op tijd voor het
kerstdiner bij Club Nautique

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Tel. 023 57 157 07

Bekijk ons kerstmenu op pagina 6

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Strandpaviljoen 23
www.clubnautique.nl

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
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vervolg - pagina 1 - Windmolenparken

26 november - 2 december 2011
Geboren:

Yara, dochter van: van Koningsbruggen, Eric en: Heeremans,
Patricia.
Amira Zahra, dochter van: Brouwer, Jerry Petrus Engelmundus
en: Belhaj, Malika.
Arjean Sonja Martina, dochter van: Paap, Arie Anton en:
Burger, Tamara Martina.

Ondertrouwd:

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.

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel
zie pagina 16

2

Maas, Ronald Bruce en: Vrolijk, Cornelia Elizabeth.
Lantang, Bryan Anthony en: Kamstra, Dolly.

Overleden:

Hopman, Saartje Dirkje, oud 64 jaar.
Mietes, Arthur Alides, oud 55 jaar.
Kempenaar, Hendrik Jacobus, oud 91 jaar.
Smolders geb. Janssens, Godefrieda Gertruda, oud 85 jaar.
Toussaint, Nicolaas Franciscus Stanislaus, oud 71 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. T.G. van der Linden uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Mevr. C. van Ogtrop
Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Voorgangers: echtpaar Souisa-van Petegem
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

Windmolenpark voor de kust

De wethouders van de kustgemeenten zijn bij elkaar
geweest en hebben besloten
om in de nog te voeren overleggen en mogelijke procedures gezamenlijk op te trekken.
Windmolens gebouwd in het
zicht van de kustlijn hebben
een aanwijsbare nadelige invloed op het toeristische bezoek aan de kust en daardoor
dus ook op de economie aan
de kust. Eén van de basiskwaliteiten van een badplaats is
het vrije uitzicht over zee en
het kunnen genieten van
een mooie zonsondergang.
De kustgemeenten laten juridisch onderzoeken welke
stappen mogelijk zijn om geplande windparken nabij de
12 mijlszone te verplaatsen.

Informatiebijeenkomst

Eneco, de bouwer van het

windmolenpark dat tussen
Zandvoort en Noordwijk
moet verschijnen, organiseert een informatiebijeenkomst om inwoners van de
kustgemeenten Noordwijk,
Noordwijkerhout, Katwijk
en Zandvoort te informeren. Zij vinden het belangrijk om uw mening te horen
over dit nieuwe windpark.
Tijdens de informatiebijeenkomst zal Eneco specifiek
aandacht besteden aan de
impact op het uitzicht vanaf
de kust. De informatiebijeenkomst is op 13 december
van 19.30 uur tot 21.30 uur in
het NH Conference Centre
Leeuwenhorst, Langelaan
3 in Noordwijkerhout. Voor
deze bijeenkomst moet u
zich wel aanmelden want er
is capaciteit voor maximaal
300 geïnteresseerden.
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Zandvoort kleurt groen

december

Als het aan wethouder Andor Sandbergen ligt wordt Zandvoort de komende jaren een oase

9 Talent of the voice XL - Talentenjacht, grand café XL,
aanvang 21.00 uur

van groen. Om dat te bereiken wordt inwoners gevraagd met ideeën te komen voor de vergroening van heel Zandvoort. Dat kan al op dinsdag 13 december tijdens een Ronde Tafelbijeenkomst over de groenvoorziening in Zandvoort.

10 Babbelwagen - ‘Een special’. Diavoorstelling in hotel Faber,
aanvang 20.00 uur

17 Opening IJsbaan - Raadhuisplein, aanvang 12.00 uur
17 Sprookjeswandeling - Op zoek naar levende sprookjes
figuren. Raadhuisplein en Kerkplein, aanvang 16.30 uur

17 Muziekpaviljoen - Sgt. Wilson’s Army Christmas Show,
13.00 – 16.00 uur

18 Muziekpaviljoen - Kerstsongs door Zandvoortse koren,
13.00 – 15.00 uur

23 Koopavond - Swing Dutch Dixieland kerstband,
16.00 – 20.00 uur

23 Koopavond - Westside Dickensorkest, 13.00 – 16.00 uur

Sinterklaas op de
koffie bij inlooppunt
Op de laatste dag van november was er zoals gebruikelijk de koffie-inloop 55-plussers in de St. Agathakerk
aan de Grote Krocht. De senioren kunnen daar tegen

een kleine vergoeding een kopje koffie komen drinken

en andere dorpsgenoten ontmoeten. Vorige week kwam
ook Sinterklaas even een op de koffie.

Wilt u een boom in de tuin? Ook andere suggesties zijn welkom

De wethouder hoopt dat er
veel leuke suggesties komen
en dat die kunnen worden
opgenomen in het groenstructuurplan ‘Zandvoort
kleurt groen’, waarmee de
gemeente het relatief weinig aanwezige groen in
het dorp wil vergroten. Het
groen in het centrum moet
het beeld oproepen van een
badplaats met allure. Dat
wordt nu nog geprobeerd
te bereiken met kleurrijke
bloembakken, maar de
wens is Zandvoort van nature een groene uitstraling
te geven.
Natuurlijk zal de groen-

mogelijkheid per wijk
verschillen. Wat in de
Koninginnebuurt wel wil
groeien, zal op de boulevard
absoluut onmogelijk zijn.
Toch is de roep om bomen
aan de boulevard groot.
Uitgezocht zal moeten worden welke wel en welke niet
levensvatbaar zijn. Uit ervaring is gebleken dat iepen
het in de badplaats goed
doen, maar of ze direct aan
zee tegen sterke wind en
zout zijn bestand, zal moeten blijken.
Er worden vanuit de politiek
ook ideeën gespuid. Zoals
de mogelijkheid om als be-

woner een stukje groen te
adopteren of scholen in te
schakelen bij groenprojecten. De structuurnota zal in
het voorjaar van 2012 aan
de gemeenteraad worden
gepresenteerd, waardoor
de groenexplosie pas in het
voorjaar van 2013 zichtbaar
zal zijn.
De Ronde Tafel op dinsdag
13 december vindt plaats
in het raadhuis, ingang
Raadhuisplein, en begint
om 21.15 uur. Iedereen met
een groen hart is welkom
om een steentje bij te dragen aan het groenstructuurplan.

Restaurant de Albatros gesloten
Het bekende restaurant de Albatros uit de Haltestraat is vo-

rige week door de rechtbank failliet verklaard. De geschiedenis van de Albatros gaat ver terug en heeft grote pieken

maar ook dalen gekend. Vooralsnog is niet bekend wat er
Extra gezellig omdat Sint op bezoek kwam

De goedheiligman bracht
twee Zwarte Pieten mee.
Een zeer gedreven accordeonist zorgde voor de begeleiding van de vele sinterklaasliedjes. Veel vaste bezoekers
van het koffie-uurtje moesten zich bij Sinterklaas melden. Ook de vele vrijwilligers,
die bij dit koffie-inloopuurtje onmisbaar zijn, werden

even in het zonnetje gezet.
Elke woensdag van 10.00
tot 12.00 uur kunnen de
wat oudere inwoners van
Zandvoort (55+) genieten
van koffie en de onderlinge
gezelligheid. De toch wel
wat oudere Sinterklaas was
met zijn zwarte begeleiders
in ieder geval bijzonder welkom.

met het restaurant gaat gebeuren.
Een van de eigenaren van
het pand, eigenlijk gedeeltelijk eigenaar, begrijpt niet
hoe dit heeft kunnen gebeuren. “Hoewel de exploitant
de naam had duur te zijn,
werden er goede gerechten geserveerd. Duidelijk is
dat de creditcrisis nu ook in
Zandvoort toeslaat. Er is dus
te weinig geld onder de men-

sen en dat heeft de Albatros
waarschijnlijk de kop gekost.
Erg jammer.”

Hugoos

Totaal andere berichten op
het culinaire vlak komen elders uit Zandvoort vandaan.
Het bekende restaurant
Hugoos by Chris Kuin, aan de
Zeestraat, is in andere han-

den over gegaan. Naar verluid
gaat per 1 februari (of zoveel
eerder als mogelijk) de nieuwe eigenaar, John de Kluijver,
de exploitatie overnemen. “Ik
heb nu gekozen voor mijn
gezin. Mijn vrouw heeft haar
man weer terug want de laatste tijden was het erg druk”,
aldus Chris Kuin die nog niet
weet wat hij nu gaat doen. In
ieder geval kunt u tot en met
18 december aanstaande nog
van zijn kookkunsten genieten, daarna is het afwachten
waar en of deze kookmeester
zijn gerechten weer zal laten
proeven.

column
Feest in
december

Als kind is het niet leuk om
eind november jarig te zijn.
Mijn kleine nichtje is zelfs op
3 december jarig. Je cadeautjes moet je altijd delen met
Sinterklaas. Want ouders zeggen dan: de andere pakjes
krijg je wel als de Sint komt.
Stikjaloers was ik op mijn zussen. De één in februari en de
ander in juni jarig, die voelden
dat probleem nooit. Nu 'oud
en wijs' geworden, is dat gevoel verdwenen. Sinterklaas
gaat trouwens onze deur al
een poosje voorbij.
Toch kreeg ik dit jaar een extra cadeau. Let wel, voor mijn
verjaardag. Met heel veel
vrienden, buren en familie
was het druk en gezellig op
mijn ‘party’. Met heerlijke
muziek, opgeluisterd door
vioolklanken van mijn tennismaat. Dát was mijn cadeau,
dacht ik. Kinderen en echtgenoot hadden echter iets anders in petto. Daar stond ’ie
dan in de garage: de elektrische fiets, waarvan ik dacht:
dat komt nog wel een keer.
Ik was er meteen verliefd op.
Wat een verrassing.
Een dag later werd ik meteen
voor het blok gezet. “Fietsen
met dat ding,” zei dochter
streng. Ze weet dat ik het
anders uit ga stellen tot veel
later. “Een klein stukje? Niks
ervan. Je zult het zien. Jij gaat
als een speer.” Nog nooit ben
ik zo snel over de boulevard
gepeddeld. Windje mee. Nóg
wel. Tijd voor een kopje koffie
bij de Zonnehoek was er niet
bij. Terug door de duinen hadden we wind tegen. Heuvel
op, heuvel af. Fluitend nam ik
elke barrière. Dochterlief, hijgend achter me aan, ho ho ho
roepend als het echt te snel
ging. Misschien dat ik 's winters toch wat sneller de auto
pak. Want ik haat nu
eenmaal kou en nattigheid. Maar volgend jaar
hoor ik zeker bij de club
van easy peddelende ebikers. Ik verheug me er
nu al op!!

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om de auto
winterklaar te maken. Winterbanden zorgen
bij een temperatuur onder de 7 graden voor
een betere prestatie.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen
Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Natuurbrug Zandvoortselaan
Inloopavond 19 december

Uitspraak Raad van State
inzake Middenboulevard

Komende weken ligt de ontwerp-omgevingsvergun
ning voor de natuurbrug over de Zandvoortselaan in
Zandvoort ter inzage. Op 19 december a.s. organiseert
de gemeente een inloopavond over de natuurbrug.

De Raad van State, het hoogste rechtscollege in Neder-

U bent tussen 19.00 uur en 21.00 uur van harte
welkom in het Louis Davidscarré, De Blauwe Tram,
Louis Davidsplein, 1 in Zandvoort.
Voor meer informatie: www.natuurbrugzandpoort.nl
of www.zandvoort.nl

hadden de beroepszaak aangespannen over het in 2009

De brug is een initiatief van Nationaal Park Zuid-Kennemerland,
PWN, Natuurmonumenten, Waternet, Gemeente Zandvoort
en provincie Noord-Holland en wordt mede mogelijk gemaakt
door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 023-5719013

Dierenartsenpraktijk

Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Vrijdag 9 december:
Talent of the Voice XL • Aanvang 21.00 uur
Kerst 2011 in XL:
24 december geopend, a la carte
25 december gesloten
26 december geopend, a la carte

Huisartsenpraktijk Nieuw Noord
Bart van Bergen, huisarts
Pasteurstraat 10 • Zandvoort
Op vrijdag 16 december 2011 is de praktijk gesloten
vanwege de installatie van een nieuwe telefooncentrale.
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 023-5719507

Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

M.i.v. 19-12-2011 is er een keuzemenu:

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Voor herhalingsrecepten:................... kies 2

Bladmanager: Gillis Kok

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
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Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
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VOOR SPOED: . ............................................ kies 1

Voor contact met de assistente:.... kies 3

HET OUDE SPOEDNUMMER KOMT TE VERVALLEN!

Voor waarneming op 16-12-2011:
Indien uw achternaam begint met de letter A t/m K:
Mevr. H.A. Scipio Blüme, huisarts
Telefoonnummer 023 – 5712058
Indien uw achternaam begint met de letter L t/m Z:
Dhr. F. Weenink, huisarts
Telefoonnummer 023 – 5712499
Zie onze website: www.huisartsvanbergen.nl

land, heeft woensdagochtend uitspraak gedaan inzake
het bestemmingsplan Middenboulevard. Een aantal Zandvoorters en Zandvoortse verenigingen en rechtspersonen
door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan
Middenboulevard.
Een aantal onderwerpen van
de rechtsgang werden door
het college gegrond verklaard en een aantal werden
vernietigd, mede omdat hun
betoog faalde. Ook werden
onderdelen niet ontvankelijk verklaard dan wel gedeeltelijk niet ontvankelijk
verklaard.
Vooral Watertoren Zand
voort b.v., Zandvoort Beheer
b.v., Zuiderbad b.v., eigenaren
Residence Monopole II en
de stichting Geluidshinder
Zandvoort alsmede Sponsad
b.v. en andere in Zandvoort
gevestigden, hadden zienswijzen tegen het door de
raad vastgestelde bestemmingsplan ingediend, die
allemaal door de Raad van
State moesten worden beoordeeld.
Met het plan wil de gemeente het gebied vernieuwen 'tot een gebied
met wervende toeristische
voorzieningen en een kwalitatieve uitbreiding van
het woningaanbod'. Een
aantal inwoners en bedrijven uit Zandvoort is tegen
het plan in beroep gekomen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Sommige inwoners vrezen geluidsoverlast, verslechtering van de
luchtkwaliteit en parkeeroverlast. Anderen zijn bang
dat zij hun uitzicht op zee
kwijtraken en vinden dat
de nieuwbouw te dichtbij
hun appartementen mag
worden gebouwd.
Enkele bedrijven zijn het
er niet mee eens dat een
bestaand parkeerdek mag
worden verhoogd. Hierdoor
komen zij onder het zoge-

noemde maaiveld te liggen.
Watertoren Zandvoort en
Zandvoort Beheer vinden
dat het plan niet alleen ontwikkelingen op gemeentegrond rondom de watertoren mag toestaan, maar dit
ook op hun eigen gronden
had moeten toestaan.
De Stichting Geluidshinder
Zandvoort vindt dat de zogenoemde ‘geluidszone’ rondom het circuit van Zand
voort te groot is, aangezien
er al eerder maatregelen zijn
getroffen om de geluidsoverlast terug te dringen.
Nu de geluidszone niet is
verkleind, kan de geplande
woningbouw in de buurt
van het circuit volgens haar
niet worden gerealiseerd.
De Raad van State heeft de
zaak op 5 september jongstleden op zitting behandeld
en afgelopen woensdag
7 december uitspraak gedaan. In het kort komt het
er op neer dat alle artikelen
waarin de uitwerkingsplicht
en/of wijzigingsbevoegdheid is voorbehouden aan
de gemeenteraad zijn vernietigd. Deze bevoegdheid
behoort bij B&W te liggen,
zoals ook de hoorcommissie
had aangegeven.
Vanwege het korte tijdstip
na de uitspraak van de Raad
van State en het aanleveren
van de Zandvoortse Courant
bij de drukkerij, konden wij
nog geen reactie van het
college, dan wel de portefeuillehouder of raadsleden
krijgen.
Deze en andere reacties
over deze uitspraak kunt u
in de editie van volgende
week lezen.
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gevraagd op te treden tegen de overlast van het Beach Hotel Esplanade, dat grenst aan

Met oog en oor
de badplaats door

ten nog steeds mensen in het pand. Ook is de staat waarin het hotelpand zich bevindt, de

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Wat gebeurt er nu met failliet Beach Hotel?
Bewoners van het Dorpsplein zijn het nu goed zat. Diverse malen hebben ze de gemeente
de achterkant van hun woningen. Het hotel is al sinds afgelopen juli failliet, maar er zitbewoners een doorn in het oog.

Mooiste Zwarte
Pieten Huis

Hotel Esplanade (‘Open plek’) in 1948, het jaar van de opening | Foto: GOZ, bld 15045

“Het is zelfs levensgevaarlijk.
Er is een raam kapot, waarbij de rest van het glas elk
moment naar beneden kan
komen, er vallen stenen uit
de muren, de dakgoten en
de regenpijpen hangen los”,
aldus een van hen.
Bouwinspecteurs van de gemeente hebben een tijdje
terug een rapport opgesteld
met de gebreken, die binnen
een bepaalde tijd zouden
moeten worden verholpen.
Maar toen bekend werd dat
het pand geveild zou worden,
trok de gemeente de eis in om
een nieuwe eigenaar niet af
te schrikken. Nu de gedwongen verkoop toch niet is doorgegaan, wil de gemeente de
eigenaar alsnog dwingen
om de gebreken aan het gebouw weg te nemen, met een
dwangsom als dwangmiddel.
Maar volgens welingelichte
bronnen zou de eigenaar van

het pand Badhuisplein 2-4 afgelopen week failliet zijn verklaard. Een oplossing op korte
termijn lijkt dus weer ver weg.
De exploitant van het hotel is
deze zomer al failliet gegaan,
maar er is volgens curator
P.C. v.d. Berg uit Amsterdam,
die het faillissement afhandelt, een nieuwe exploitant
die het hotel verder wil gaan
runnen. De curator wil echter
niet zeggen wie dat is.
Burgemeester Niek Meijer
heeft inmiddels een exploi
tat ieverbod op het hotel
uitg evaardigd. Als men
zich daar niet aan houdt,
moet een dwangsom van
€ 10.000 worden betaald.
Of dat per dag, per week,
per maand of per jaar is, is
niet duidelijk. Volgens de
laatste waarnemingen vinden er op dit moment geen
hotelactivit eit en in het

ZANDVOORT SCHOON!? gaat
de sneeuw te lijf………

Beach Hotel plaats.
Dat het gebouw zo verpaupert is doodzonde. De foto
die bij dit artikel staat, toont
Hotel Esplanade nog in volle
glorie en dateert uit 1948,
het jaar van de opening. De
naam Esplanade betekent
open plek, in dit geval een
open plek op het plein richting boulevard. Je proeft nog
de kaalslag van de oorlog.
Dagjesmensen zijn op weg
naar het strand of komen er
net vandaan.
Inmiddels is de toestand
voor de bewoners van het
Dorpsplein niet veranderd.
Dat bleek afgelopen dinsdag toen door de stormachtige wind een lichtreclamebord, dat aan de gevel van
het Beach Hotel hing, kapot
waaide. De brandweer moest
er aan te pas komen om verder onheil te voorkomen.

Isabella Dorsman heeft
het mooiste Zwarte Pieten
Huis van Zandvoort gemaakt. Dat heeft een jury
na uitvoerig overleg met
Sinterklaas en drie Zwarte
Pieten besloten. Als beloning hiervoor ontvangt zij
vier toegangskaarten voor
de Winter Efteling. Het niveau van de ingeleverde
huisjes was heel hoog.
Kinderen hadden al hun
creativiteit gebruikt om er
iets aparts van te maken.
Naast de winnaar zijn er
nog drie prijzen uitgedeeld:
Dyanne Paap (2e) won
vier kaartjes voor Circus
Herman Renz; Emmelyn
Stroopman (3e) en Kyra van
Ewijk (4e) kregen allebei
een Sinterklaastaart. Deze
week staan alle huisjes nog
te pronken in het kantoor
van Eigenwijs Makelaars
aan de Grote Krocht. Vanaf
volgende week kan iedereen die zijn werkstuk terug
wil hebben, het ophalen.

Omleiding

Gemeente Zandvoort

De Goedheiligman heeft zijn hielen nog niet gelicht of Koning Winter
ligt alweer op de loer! Een witte wereld met sleetjes, sneeuwpoppen,
schaatstochten, winterwandelingen, gladde wegen, niet startende
auto’s, vastgevroren bladafval en nog meer lief en leed. Bij de gemeente is alles in gereedheid
voor de gladheidbestrijding. Veel is daarbij geregeld, maar niet alles. Zoals het sneeuwvrij
maken van uw eigen stoep en/of die van de buren, een looppad maken voor uw winkel,
strooizout bij de remise halen of dit uit de openbare zoutbakken halen voor het zelf strooien
van trappen en hellingen, enzovoorts. Samen komen we zo veilig en gezellig de winter door.
Kijk voor meer informatie op de gemeentelijke website onder:
loket / wonen en bouwen / gladheidbestrijding; daarin kunt het 'gladheidbestrijdingsprogramma 2011-2012' aanklikken.

Op dinsdag 13 december, tussen 7.00 en 17.00
uur is het fietspad (NP7)
Zandvoort– Noordwijk
dicht. De afsluiting is tussen
de Brederodestraat inZandvoort en de provinciegrens
in het zuiden. De provincie
Noord-Holland verricht onderhoud, vanwege de te
lage bermen langs het fietspad. De provincie vult deze
bermen weer aan. Er is geen
doorgaand verkeer mogelijk
en wordt omgeleid.

Voedselbank verrast

De Voedselbank heeft tot
en met het afgelopen
weekend een bedrag
van maar liefst € 2.225
mogen ontvangen! Op
de oproep van de jarige
Minke van der Meulen
om in plaats van cadeaus, geld te storten
op de rekening van de
Voedselbank, hebben
de inwoners van Zandvoort
massaal gereageerd. In
middels zijn van dit bedrag Sinterklaascadeautjes
gekocht voor 35 kinderen
uit Zandvoort, waarvan
de ouder(s), helaas, van de
voedselbank gebruik moeten maken. Met het overige
geld kunnen enige tientallen
gezinnen geholpen worden
met iets extra’s voor tijdens
de komende kerstdagen.
Minke van der Meulen bedankt alle dorpsgenoten
voor hun bijdrage en voegt
er aan toe dat ze trots is dat
ze in deze gemeente mag
wonen.

Zandvoortquiz

Komende zondag 11 december organiseert de vriendenclub van café Oomstee
de eerste Zandvoortquiz.
In samenwerking met de
Babbelwagen kunnen kenners van Zandvoort hun eigen kennis toetsen aan de
hand van beelden en vragen
over het Zandvoort van toen
en nu, die door Ton Drommel
zullen worden gesteld. Het
belooft een mooie maar ook
interessante quiz te worden.
Inschrijven mag (aan de bar)
maar hoeft niet per se, u
kunt dus ook op de dag uzelf
aanmelden. De quiz begint
om 15.00 uur en de entree is
uiteraard gratis.

Schilder je eigen bank

Wethouder openbare ruimte, Andor Sandbergen wil
Zandvoort kleurrijker maken.
Daarom nodigt hij creatieve

Zandvoorters uit om de
houten banken aan de boulevard op te vrolijken. Heb
je een leuk idee? Uit alle
inzendingen selecteert de
jury (met o.a. kunstenares
Marianne Rebel, Victor Bol
en Andor Sandbergen) de
vijf winnende ontwerpen.
De beloning is: eeuwige
roem en vermelding van je
naam en titel op de door
jouw ontworpen bank. De
bank bestaat uit 2 zitdelen
en 2 steundelen (249 cm bij
14 cm). Sluitingstermijn is
19 december. Mail of stuur
je ontwerp naar info@
zandvoort.nl of naar gemeente Zandvoort, Postbus
2 2040 AA Zandvoort, o.v.v.
Kunst aan de Kust.

Boekenverkoop

In de bibliotheek Zandvoort
is van vrijdag 16 december
tot en met 30 december een
boekenverkoop van afgeschreven materialen. De verkoop is tijdens de openingstijden van de bibliotheek
en de verkooptafel wordt
regelmatige aangevuld. De
jeugdboeken kosten € 0,50
en de boeken voor volwassenen zijn € 1,-. De CD's en
DVD’s kosten € 2,50.

Toon Hermansgroep

Op vrijdag 9 december is
er weer de maandelijkse
Toon Hermansgroep die
georganiseerd wordt door
Steunpunt OOK Zandvoort.
Deze groep is speciaal bedoeld voor mensen die te
maken hebben met kanker
en onderling ervaringen
uitwisselen. Een oncologie
verpleegkundige is bij de
bijeenkomsten aanwezig
om de groep te begeleiden.
Het thema van deze maand
is eten en er is een diëtiste
aanwezig. De bijeenkomst
is van 10.30 tot 12.00 uur
in de Theo Hilberszaal,
Flemingstraat 55 en is gratis toegankelijk.
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Kerstmis 2011 in Zandvoort
Kerst Brunch 2011

Zondag 25 en maandag 26 december
van 11.00 uur tot 13.00 uur inloop, einde plm 15.00 uur
Ontvangst met een sprankelend glas Crémant de Loire
uitgebreid lunch buffet € 29,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar halve prijs

www.dehavenvanzandvoort.nl
Gaarne reserveren: 023-5718888 of sales@dehavenvz.nl

À LA
CARTE!

Gemarineerde paddenstoelen en cranberry compote
- Truffel, rucola en parmezaan krul
- Met een skuumkoppe van venkel

Proeverij van noordzee tong en zeeduivel
Jus van kervel en bieslook
Of

Tournedos van Black Angus met eendenlever
Kastanje puree en port glacé

Winterse kazen van L’Amuse

Charolais d’argolay, brie aux truffes, stichelton en vijgen brood

Petit Grand Dessert
Koffie met friandises

Tweede kerstdag vanaf 12.30:

De traditionele Kerstlunch
@ Beachclub Take Five
Voor alle evenementen is reserveren noodzakelijk
Voor meer info
www.beachclubtakefive.nl of 023 5716119

Er komt na ruim 10 jaar weer feestverlichting in het dorp te hangen!!!
In de Kerkstraat, Haltestraat, Grote Krocht, Raadhuisplein,
Bakkerstraat en Oranjestraat. Medio november tot na de Pasen.
De IJSBAAN komt definitief weer terug!!!!
De officiële opening is op 17 december om 12.00 uur.
Daarna een demonstratie van kunstschaatsers.
Om 13.00 uur een spetterend optreden van de
Sgt. Wilson’s Christmas Show in het muziekpaviljoen!
Ook dit jaar weer een decemberactie met een
superhoofdprijs ter waarde van € 1000,-.
Dit naast de andere hoofdprijzen en weekprijzen.

De sprookjeswandeling vindt plaats op 17 december.

2 kerstdag geopend tot 17.00 uur
de

www.clubnautique.nl

Kerst High Tea

ACTIVITEITEN:

Carpaccio van hert

023 - 571 57 07

Eerste kerstdag van 13.00 uur tot 15.00 uur:

DECEMBER
2011

1ste kerstdag

Voor reserveringen bel

High Tea met workshop taart decoreren

Serveren wij een heerlijk kerstdiner
met live muziek

Haltestraat 7, 2042 LJ Zandvoort
Voor reserveringen: 023-5716631, www.zaras.nl

Heldere bisque van kreeft

Zaterdag 17 december van 11.00 uur tot 14.00 uur:

Eerste kerstdag om 18.30:

BEIDE KERSTDAGEN,
OUDEJAARSAVOND EN
NIEUWJAARSDAG GEOPEND.

Ravioli

AGENDA DECEMBER 2011

4 gangen € 52,50
5 gangen € 62,50
6 gangen € 69,50

Een echt familie-evenement dat u niet mag missen.
In het centrum van het dorp vanaf 16.00 uur.
Met de echte Kerstman!!!
www.sprookjeswandeling.nl
www.winterwonderlandzandvoort.nl

Uitnodiging VVD receptie
zorgt voor kwade blikken
De uitnodiging van de VVD Kennemerland-regio, om in het

nieuwe vaste clubhuis van de Watersportvereniging Zand-

voort een ‘oudejaarsborrel’ te komen nuttigen, is binnen
Zandvoort niet bepaald in goede aarde gevallen. Vooral de

Zandvoortse strandpachters waren, op zijn zachts gezegd,
boos over de keuze voor deze locatie.
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Versteege Wielersport

spelden, is nu uitgekomen.
Het is echter niet de eerste
keer dat dit is voorgekomen”, zei zij. Ook een aantal
raadsleden, waaronder van
de VVD, waren niet bepaald
goed te spreken over de uitnodiging. Volgens met name
Jerry Kramer (VVD), Michel
Demmers (GBZ) en Gert Jan
Bluijs (CDA) zijn de afspraken
volkomen helder en mag de
vereniging dit soort activiteiten niet faciliteren.

Verplaatst
Staatssecretaris Fred Teeven is gastspreker

Toen de Watersportverenig
ing Zandvoort (WVZ) toestemming van de provincie,
gemeente en Rijnland kreeg
om een vast clubhuis op het
strand te bouwen, zaten daar
bepaalde restricties aan. Een
daarvan was: u mag geen
commerciële horecagelegenheid in uw clubhuis exploiteren. Dat betekende volgens
de raad dat het horecadeel
van het clubhuis alleen voor
de leden bedoeld is.

Volkomen helder

Deze restrictie was door de
Zandvoortse gemeenteraad
naar voren gebracht en aan-

genomen, op voorspraak van
de Vereniging van Strand
pachters te Zandvoort, in de
volksmond de ‘strandpachtersvereniging’ genoemd.
Plaatsvervangend voorzitter
Werner Coenraad richtte zich
door middel van een brief
tot het college en wierp zich
daarin op mede als spreekbuis voor de Zandvoortse
horecao ndernemers. Oudvoorzitter Hanneke Mel
meldde dat haar vereniging,
waarvoor zij 9 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd,
het college al in het beginstadium hiervoor had gewaarschuwd. “Wat wij voor-

Het college was bij navraag
niet echt ervan overtuigd
dat de oudejaarsborrel van
de VVD Kennemerland een
commerciële activiteit is en
heeft de intentie om met het
bestuur van WVZ in overleg
te treden. Ondertussen heeft
de commotie het bestuur
van de VVD Kennemerland
bereikt en die hebben spoorslags besloten om deze bijeenkomst in een andere
locatie te houden. De bijeenkomst is nu een dag later bij
jaarrondstrandpaviljoen Tyn.
Hierdoor komt niet de eerder
aangekondigde staatssecretaris van Sociale Zaken Paul
de Krom, maar staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Fred Teeven een spreekbeurt
houden.

Betonrenovatie in flats
Keesomstraat bijna afgerond
Een ploeg van Hemubo Beton uit Almere is in opdracht

van de Key al een paar maanden in de flats van de Keesomstraat druk bezig met de renovatie van de betonvloeren

aan de voorzijdes. Flat voor flat en etage voor etage worden de vloeren schoongespoten, met slijpstenen en branders bewerkt om al het vuil te verwijderen.

Betonrenovatie Keesomstraat in volle gang

Bovendien worden alle betonvoegen schoongemaakt
en opnieuw gevoegd. Over
de schone betonvloeren
wordt een nieuwe deklaag
aangebracht en om die speciale laag minstens een halve dag goed te laten drogen,
worden op elke etage loopvlonders gelegd voor de bewoners. De bewerker hebben
speciale schoenen met lange
spijkers eronder om zo toch
ongestoord over het werkvlak te kunnen bewegen. De
laatste flat in bewerking, de
eerst gebouwde, is in deze
lopende decembermaand
als laatste aan de beurt.

door Erna Meijer

Het komend jaar bestaat Versteege Wielersport alweer 80 jaar! Een reden om eens te gaan
praten met Mark Rasch, die de zaak in 2001 van zijn schoonvader Peter Versteege overnam en
sinds medio oktober eveneens de eigenaar is van het pand in de Haltestraat.
Mark, 42 jaar geleden geboren in Uitgeest, is beslist
geen onbekende in de wielersport. Want, ontstaan
uit zijn schaatshobby op
13-jarige leeftijd, koos hij
toch voor het fietsen en
werd beroepswielrenner.
Gedurende 6 tot 7 jaar reisde hij de hele wereld over
en was hij zelfs lid van de
nationale wielerploeg.
In een klein museumpje bovenin de winkel hangen als
herinnering aan die tijd nog
de tricots van wereldkanjers
als Jan Raas, Ab Geldermans
en Matthieu Hermans. Me
dunkt dat je na zo’n carrière wel het één en ander
van (het onderhouden van)
fietsen leert. Mark: “Nadat
ik in 1991 Mariola Versteege
ontmoette, ben ik in eerste
instantie voor 1 dag in de
week Peter in de winkel
gaan helpen, met name op
het gebied van racefietsen
en mountainbikes.” Dat
werden uiteindelijk steeds
meer uren en dagen.
Zoals een ieder waarschijnlijk wel weet,
heeft Versteege Wieler
sport alles op het gebied
van stadsfietsen, racefietsen (van € 500 tot
€ 3.000), mountainbikes
(€ 300 tot € 3.000, die ook
al met elektrische onder-

steuning te koop zijn!), veilige en stevige kinderfietsen en de sterk in opkomst
zijnde elektrische fietsen.
Vooral dat laatste is een
heel servicegevoelig artikel
en Mark wijst er op dat men
moet uitkijken voor goedkope aanbiedingen. Alleen
al een goede batterij kost
€ 400 en vaak zijn er bij een
mankement geen onderdelen van een goedkoop merk
te krijgen, hetgeen soms al
snel einde fiets betekent.
Bekende merken zijn onder
meer: Koga, Trek, Gazelle en
Cortina.
Wat aan de buitenkant van
het pand niet is te zien, is
dat het uit drie verdiepingen bestaat. Daardoor kan
Versteege er een gigantische collectie op nahouden.
Vier jaar geleden zijn Mark
en Mariola, aanvankelijk alleen via hotels maar sinds
kort vanaf de zaak, begonnen met fietsverhuur. Een
prima Gazellefiets huurt
men voor slechts € 10 per
dag.
Service staat bij Versteege
Wielersport al jarenlang
zeer hoog in het vaandel. Zo is er bijvoorbeeld
een wegbrengservice, die
het gehele gebied tussen
Bennebroek en IJmuiden
omvat. Reparaties zijn aan

de orde van de dag en alle
werkzaamheden worden
verricht door de in totaal 4
fulltime en 2 parttime medewerkers. Bij een bezoek
aan de winkel valt ook de
rijke sortering aan kleding,
tassen, bidons, helmen,
fietsschoenen en natuurlijk fietsonderdelen, zoals
veel zadels, meteen op. Om
een indruk te geven, vertelt
Mark dat zij standaard van
alle fietsen alle remblokken
op voorraad hebben.
Naast de fietsenzaak zet
Mark, veelal samen met
Arlan Berg, zich actief in
voor allerlei activiteiten in
ons dorp. Naast landelijke
jeugdtoernooien organiseerden zij van 2005 tot
2007 de Zandvoortse profwielerronden. Vanaf 2008
werd dat alleen de befaamde Solexrace en niet te
vergeten de Zeepkistenrace
op Koninginnedag. In 2012
vindt op 14 mei de proloog
van de oudste etappekoers,
Olympia’s Ronde van
Nederland, in Zandvoort
plaats. Deze ronde heeft
Mark in het verleden maar
liefst zeven keer gereden.
Versteege Wielersport, Hal
testraat 31, tel. 023-5714499,
is 6 dagen per week geopend.
Zondags gesloten. www.versteegewielersport.nl.
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Meezingavond - Café Oomstee

9

Pub Quiz - Café Koper

9

Talent of the Voice XL - Grand Café Hotel XL

14

Ladies Poker Toernooi - Holland Casino Zandvoort

14, 21, 28

Filmclub Simon van Collem presenteert... - Circus Zandvoort

17 t/m 8/1 IJsbaan met echt ijs - Raadhuisplein
17

Sprookjeswandeling
Centrum

17

Optreden Sgt. Wilson’s Christmas Show
Centrum

18

Jazz: Willem Hellbreker &
Frits Landesbergen (Sax Vibes) - Gebouw ‘De Krocht’

18

Klassiek Kerstconcert: Zandvoorts Mannenkoor
Protestantse Kerk

18

Optreden Zandvoortse Kerstkoren - Kerst-Muziekpaviljoen

21

Poppentheater - Zandvoorts Museum

24

Openlucht Kerstavond samenzang - Kerkplein

30

Smartlappen & levensliederen zingen - Café Koper

30

Sylvester Night - Holland Casino Zandvoort

Januari 2012
1

Nieuwjaarsduik
Strand: Beachclub Take Five

Politiek verslag
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Recroduct Zandvoortselaan komt er

Afgelopen woensdag is de Zandvoortse gemeenteraad ak-

vond ze niet doorslaggevend
om de natuurbrug af te wijzen. Op verzoek van D66 zegde Sandbergen de raad toe
te onderzoeken of een aantal
eiken en beuken die moeten
worden gekapt, elders binnen
de gemeente een nieuwe plek
kunnen krijgen.

Louis Davids Carré. Bij monde van raadslid Jerry Kramer
(VVD) werd door deze partijen
betoogd dat zij niet alleen
voor de eerste auto, maar ook
voor de tweede een plaats in
de parkeergarage zouden
moeten afnemen. De raad
stemde in meerderheid voor
deze benadering, in afwachting van de al eerder aangekondigde herbezinning op de
exploitatie van de parkeergarage. Met de stem van OPZfractievoorzitter Carl Simons
tegen, werden de parkeerverordeningen aangenomen.

Parkeren

Cameratoezicht

koord gegaan met de ‘Ontwerpverklaring van geen beden-

kingen’ voor de Natuurbrug Zandvoortselaan. Hierdoor
kan de bouw van het recroduct, ter hoogte van waar nu
nog het voormalige partycentrum De manege staat, doorgang vinden.

Wethouder Andor Sand
bergen had dinsdag al gemeld
dat akkoord gaan met het recroduct niet wil betekenen
dat er automatisch akkoord
gegaan wordt met het tracé
van het beoogde fietspad over
deze natuurbrug. Een nieuw
traject voor dat fietspad is
nog onderdeel van onderzoek. Toch is een fietspad van
de Haarlemmermeer naar
Zandvoort een vurige wens
van de provincie die er zelfs
de subsidie van heeft laten afhangen. Ook het Rijk, de EU,
PWN, Natuurmonumenten
en Nationaal Park Zuid Ken
nemerland dragen onder andere bij aan het realiseren van
deze natuurbrug waardoor er
een groot, aangesloten natuurgebied ontstaat dat voor
verspreiding van planten en
dieren moet gaan zorgen.

Herplanten bomen

In de informatiebijeenkomst
van de gemeenteraad op
dinsdagavond hadden inwoners hun bezwaren geuit
tegen de natuurbrug. Bij een
inwoner die direct naast de
geplande brug woont ging
het om de brug zelf, bij de
meeste anderen om het bijbehorende fietspad, waarvan
het traject dus nog moet worden bepaald. Inwoners van
Bentveld vrezen overlast. De
raad woog de bezwaren maar

Met twee nieuwe verordeningen stelde het college de raad
voor om in 2012 het regiem
van het bewonersparkeren
uit te breiden met de wijken
Park Duinwijk en Oud Noord.
De grootste bezwaren daartegen kwamen van GBZ. Astrid
van der Veld constateerde onder meer dat er onderdelen in
de voorstellen zaten die het
aantal parkeerplaatsen voor
bewoners terugbrachten. Zij
stelde voor om de behandeling te verdagen, ook omdat
de betrokken wijkbewoners
niet op de voorstellen hadden kunnen reageren. Noch
Sandbergen noch de overige
raadsfracties vonden deze
argumenten goed genoeg;
er werd tot besluitvorming
overgegaan. Van der Veld was
het met deze keuze niet eens
en verliet daarop demonstratief de zaal. Er werd ook nog
gesproken over een voorstel
van de VVD, PvdA en Sociaal
Zandvoort over het parkeren
door de bewoners van het

De raad stemde voor de verordening die de burgemeester de bevoegdheid geeft om
met cameratoezicht in het
uitgaansgebied te gaan werken. Het betreft een proef van
drie weken die door de politie
wordt gedaan. Op voorspraak
van de burgemeester kan de
proefopstelling daarna nog
een paar maanden blijven,
wat de horeca over het algemeen toejuicht. D66 had principiële bezwaren en twijfelde
aan het nut; de partij stemde
dan ook tegen. Burgemeester
Niek Meijer zegde toe terughoudend met het instrument
om te gaan en bij de raad terug te komen als hij verdergaande stappen zou nemen.
De raad ging akkoord mede
omdat het Zandvoort geen
geld kost.
De Verordening begraafplaatsrechten 2012 en Veror
dening begraafplaatsrechten
dierenbegraafplaatsen 2012
werden beide aangenomen.

Nieuwe directeur Nicolaasschool
De Nicolaasschool heeft sinds kort een nieuwe directeur.
Nadat Thea van der Woerd had aangegeven dat zij weer
voor de klas wilde staan en haar bestuurlijke taken wilde
neerleggen, heeft Carla Went, eveneens directeur van de
Mariaschool, de bestuurlijke taken erbij genomen.
Nadat Thea van der Woerd
het bestuur van Stichting de
la Salle, de overkoepelende
organisatie voor confessioneel
onderwijs in Kennemerland,

Sprookjeswandeling in
het centrum van Zandvoort

Raadsvergadering Debat & Besluit, d.d. 30 november

had ingelicht, is Carla Went
gevraagd om tijdelijk de bestuurlijke taken over te nemen. Zij is nu twee dagen in
de week op de Nicolaasschool

en de rest van de week op de
Mariaschool te vinden. “Ik loop
hier nu een paar weken rond
en begin me al aardig thuis te
voelen. Ik zie hard werkende
leerkrachten, leuke kinderen
en vriendelijke ouders en dat
geeft me het gevoel dat ik hier
welkom ben”, aldus Went in
de laatste nieuwsbrief van de
Nicolaasschool.

Zaterdag 17 december wordt weer een Sprookjeswande-

ling georganiseerd door de Stichting Zandvoortse4daagse

en haar vele vrijwilligers. Van 16.00 uur tot 19.00 uur zullen ruim 45 sprookjesfiguren rondwandelen op en rond het

Raadhuisplein en het Kerkplein. Zo komt Sneeuwwitje met

haar 7 dwergen, maar ook Roodkapje en de Boze Wolf en nog

een heleboel andere figuren. Natuurlijk zal de Kerstman ook
niet ontbreken.

De sprookjesfiguren komen weer tot leven

Al vanaf 12.00 uur begint er op
het Kerkplein een kerstmarktje terwijl dan ook de ijsbaan
geopend wordt. Tevens zal er
op het Kerkplein, dankzij de
medewerking van Center
Parcs, een levende kerststal
aanwezig zijn. Alle kinderen
mogen met de Kerstman
en zijn gezin op de foto. In
de Protestante kerk zal een
musical worden uitgevoerd
en het Poppentheater van
de Rekreade zal meerdere

keren een leuke poppenkastvoorstelling geven. Buiten op
het Kerkplein zullen diverse
muzikale optredens plaatsvinden. Om 18.45 wordt de
Sprookjeswandeling afgesloten in de Protestante kerk,
met muzikale medewerking
van de sprookjesfiguren die
een repertoire van kinderkerstliedjes zullen brengen.
Voor de kinderen die aan
de Sprookjeswandeling wil-

len deelnemen, is er voor
€ 3,50 bij Bruna Balkenende
een deelnameboekje te
koop. Op de avond zelf is
het boekje ook te verkrijgen bij Sneeuwwitje. Zij
is vanaf 15.00 uur op het
Raadhuisplein te vinden. In
het boekje staan plaatjes
van de sprookjesfiguren die
je om een handtekening kan
vragen. Daarnaast zitten er
waardebonnen in voor chocolademelk, een betoverde
appel en een sprookjesoliebol, staan alle tijden van de
optredens erin en een plattegrond waar alle activiteiten
te vinden zijn. Er zitten tevens allerlei kortingsbonnen
in, wat het ook heel aantrekkelijk maakt om het boekje
te kopen.
Kom allemaal verkleed op
zaterdag 17 december. Een
deskundige jury kijkt welke
kinderen het mooist verkleed
zijn. Er zijn, door de Rabobank,
prijzen beschikbaar gesteld
waaronder aantrekkelijke
Efteling-entreekaarten. De
prijsuitreiking is om 18.45
uur in de kerk. Kijk voor meer
informatie op www.sprookjeswandeling.nl.

Zandvoort gaat weer duiken op 1 januari
De organisatie van de Nieuwjaarsduik in Zandvoort is weer
in touw om ook op de eerste dag van 2012 de oudste Nieuwjaarsduik van Nederland te organiseren. Naast Zandvoort
zijn er nu al 86 aangemelde duiken, niet alleen in zee maar
ook in diverse andere wateren door het land heen.
De temperatuur van het zeewater is momenteel 10,4 °C.
“De zee is zeker niet warm,
maar ook niet te koud om op
1 januari in te springen”, aldus
organisator Milo Gerritsen, die
samen met medeorganisator
Michael Kras een grote opkomst in Zandvoort voorziet.
"Doordat er nu al publiciteit
rond het fenomeen Nieuw
jaarsduik wordt gegenereerd,
zal de belangstelling van zowel duikers als toeschouwers
zich alleen maar uitbreiden",
zegt Kras.
In Zandvoort staat de 52e

duik dus op stapel. Alleen is
er in 1963 niet gedoken na
een verbod van de nationale
zwembond. Zandvoort heeft
daarmee de oudste Nieuw
jaarsduik van Nederland in
huis. Waar het ooit begon met
6 mensen van Zwemvereni
ging Njord '59 uit Haarlem,
zullen er naar schatting dit
jaar meer dan 1.800 mensen
vrijwillig de Zandvoortse zee
in springen.
"Uiteraard is veiligheid voor
ons van zeer groot belang.
Daarom zullen de Zandvoort
se Redd ingsb rig ade en de

KNRM ook dit jaar ruim vertegenwoordigd zijn", vertelt
Gerritsen. Met ruim 20 man
is de reddingsbrigade al jaren een vaste steun voor de
organisatie. Met een juiste
warming-up en door pas op
het laatste moment de kleding uit te doen, wordt een
sauna-effect gecreëerd. Door
deze aanpak hebben zich in
Zandvoort nog nooit ongelukken voor gedaan. Ook dit
jaar zal het startschot worden gegeven door de nestor
van de Nieuwjaarsduiken, Ok
van Batenburg, die aan de
wieg van dit fenomeen heeft
gestaan. Actuele informatie
kunt u volgen op www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl en ook
op Facebook zal die bijgehouden worden: www.facebook.
com/nieuwjaarsduik.
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Kerstmenu Bliss 2011

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

2e kerstdag 26 december

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Garnaal…
Tempura garnaal met zwarte sesamzaadjes,
in een pittige tomatensaus

Kalf…
Tartaar van kalfshaas, Prosciutto di Parma,
tonijnmayonaise en gefrituurde kappertjes

Ravioli…
Gevuld met truffel, bouillon van wild en
bospaddenstoelen, schuim van truffel

Wintermaanden
bij Bliss:
de gehele maanden
december,
januari en februari
5 euro menukorting
bij het nuttigen
van een drie
gangen menu

Ossenhaas…
Crème van pastinaak, spinazie, gepofte Sjalotjes,
chips van pastinaak en Barolo wijnsaus

Lange Vingers...
Mascerpone, Cointreau, mousse van witte chocolade
en sinaasappelsiroop

Prijs p.p. € 49,50
Eventueel wijnarrangement € 24,50 p.p.
Reservering gewenst: 023-5716470

Restaurant Bliss  Raadhuisplein 1A  www.restaurantbliss.nl

Zonnestudio

Zandvoort

MEDEDELING
Onze studio, al meer dan 18 jaar een begrip in Zandvoort, is momenteel gesloten.
Wij verbouwen en moderniseren! Het elektriciteitsnet wordt aangepast, wellness- en
zonnebanken vernieuwd en verder zal het interieur een facelift ondergaan.
Onze planning voor wat betreft de heropening loopt echter uit! Het verkrijgen van
meer elektra-capiciteit laat op zich wachten, diverse leveringen zijn vertraagd.
Een exacte (her)openingsdatum kunnen wij op dit moment nog niet plannen, wij
houden U uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen middels een (her)nieuwde
flyer of advertentie in de dag en/of weekbladen.
Wij bieden al onze vaste (en toekomstige) bezoekers onze verontschuldigingen
aan, voor het feit dat U even langer dan verwacht, geen gebruik kunt maken van
onze faciliteiten.
Wij hopen U spoedig weer te kunnen verwelkomen in onze ‘nieuwe’ studio!!
P.S.: Schoonheidssalon ‘LOTUS’, eveneens in ons pand gevestigd, is wel geopend!
de directie van:
Zonnestudio & Giftshop Zandvoort
Burg. Engelbertstraat 96, 2042 KP Zandvoort
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C U L T U U R
door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden
De schelpenvisser

tie van de kunstenares een ander leven leiden, net zoals de

rivierkreeftjes en de fruitsalade. Zo krijgt de bezoeker een
andere kijk op de alledaagse voedingsmiddelen.

Thema ‘Kunst, Eten en meer’ smaakt naar meer

door Nel Kerkman

De expositie van Monique
Hetterschijt is een primeur
voor Zandvoort. De kunstenares exposeerde voorheen in

Spanje omdat ze daar woonde.
Nu ze verhuisd is naar Vinke
veen is ze via vrienden in contact gekomen met Coenraad
Art Gallery. Haar werken zijn
van dusdanige grote kwaliteit

en Van Beek vonden dat
dermate leuk dat ze een
speciale vertoning van de
beelden wilden organiseren en die zal zaterdag zijn

school een bezoek gebracht aan de tentoonstelling 'Qi van
China' in het Tropenmuseum te Amsterdam. In het kader

Om ‘lekkere trek’ van te krijgen

Een simpel object als een eierschaal gaat door de composi-

Bert van Beek, zal dan nog nooit getoonde foto’s en dia’s

Vorige week maandag heeft groep 8 van de Hannie Schaft-

Heeft u ook een of meer glas-in-loodramen in huis?
U kunt 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

derijen zijn veelal objecten die met eten te maken hebben.

verlorenstraat. Ton Drommel, technisch ondersteund door

beslag hebben. De plaats
van handeling is uiteraard
hotel Faber aan de Kost
verlorenstraat 15 en de digitale voorstelling op groot
scherm begint om 20.00
uur. Voor meer informatie
en voor reserveringen belt
u met Marcel Meijer via 0613837000. De entree is zoals
te doen gebruikelijk bij De
Babbelwagen gratis.

Museum Leerlijn op Hannie Schaftschool

Niet alleen de visserij was één van de belangrijkste
bronnen van bestaan maar later was ook de schelpenvisserij voor Zandvoort een goede
inkomstenbron. De schelpen waren bestemd voor de kalkfabrieken en de glasindustrie. In
die tijd reden er minstens 20 schelpenkarren naar het strand. De Aerdenhoutse Schulpweg
waarlangs de karren naar de Leidsevaart renden dankt hieraan zijn naam.
(bron: uit Zandvoorts verleden)

thema: Kunst, Eten en meer. De onderwerpen van de schil-

stelling van De Babbelwagen in Hotel Faber aan de Kost-

Onlangs heeft De Babbel
wagen een grote collectie
nog nooit getoonde beelden van oud Zandvoort mogen ontvangen. Drommel

Schelpenvisserij

Hetterschijt in Coenraad Art Gallery heeft een toepasselijk

Komende zaterdag, 10 december, is er een speciale voor-

van oud Zandvoort tonen.

Dit mooie gebrandschilderde medaillon hangt
voor het raam van Bob Gansner. De afbeelding is
een bekend thema namelijk de schelpenvisser. Gewoonlijk wordt de schelpenvisser getekend met
op de achtergrond de zee maar dit keer heeft de
kunstenaar het dorp Zandvoort op de achtergrond
geplaatst. Alleen is de achtergrond wel met een
rijke fantasie afgebeeld want de vuurboet en de
Hervormde kerk naast elkaar is historisch gezien
niet juist. Het fraaie medaillon is gesigneerd met
de letters C/S.

De nieuwe expositie van beeldend kunstenaar Monique

Speciale voorstelling De Babbelwagen

dat de dames Coenraad besloten om voor Hetterschijt een
plek vrij te maken in hun druk
bezette kunstagenda die voor
2012 al volgepland is. Want
buiten het schilderen van voedingsmiddelen zijn de portretten ook fantastisch, waarbij
de kunstenares de voorkeur
geeft aan de methode van de
oude meesters. Met een voorstudie, een onderschildering
en een langzame opbouw
waardoor kleur verrijkt en
verdiept wordt en waarbij al
schilderend de persoon wordt
ontdekt en onthuld.
De unieke tentoonstelling
is vanaf 11 december tot en
met 29 januari 2012 te zien
op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14.00 en 18.00
uur. Bezichtiging buiten de
openingstijden is telefonisch
mogelijk via 023-5716207. De
Coenraad Art Gallery is gevestigd aan de Noorderstraat 1 in
Zandvoort.

van het Cultureel Onderwijs op de basisschool is de Hannie
Schaftschool, naast de vele andere activiteiten, dit schooljaar begonnen met een Museum Leerlijn.
Alle groepen zullen jaarlijks
een bezoek brengen aan een
museum. Dit museumbezoek wordt in de groep uitgebreid voorbereid aan de hand
van een bijbehorend lesprogramma. Ook wordt er rekening gehouden met het leerstofaanbod in dat jaar zodat
het museumbezoek daarbij
aansluit. Het Frans Hals mu-

seum, Teylers Museum en
ons eigen Juttersmu-ZEE-um
zullen onder andere bezocht
worden.
Zo heeft groep 8 de ‘China
tour’ gemaakt in het Amster
damse Tropenmuseum. Het
bezoek was een belevenis
waarbij de kinderen actief
deelnamen aan de tentoon-

stelling. Zij kwamen terecht
in een terracotta werkplaats,
een theezaak, een paraplufabriek, ze leerden Chinese
karakters schilderen, namen deel aan een Kungfu
workshop, ze werkten als
een echte keukenbrigade
in het Chinese restaurant,
leerden over acupunctuur
en Chinese geneeskrachten:
kortom de Qi (kracht) van
de leerlingen heeft die dag
flink gestroomd. Het was een
heel bijzondere, leerzame ervaring. Het Tropenmuseum
staat volgend jaar zeker weer
op het programma van de
Museum Leerlijn.

Warm kerstmoment voor 16.000 ouderen
Scholieren van basisscholen en vrijwilligers van de Zonnebloem gaan op pad om 16.000 ouderen te bezoeken en een
kerstpakketje aan te bieden. Dit zijn 16.000 betekenisvolle
ontmoetingen.
Kerst is een feest van samenzijn maar juist dan voelen
veel ouderen zich eenzaam
en soms zelfs vergeten. In
deze tijd van winters weer
is het extra belangrijk om
warmte te brengen bij degenen die het zo hard nodig
hebben. IJs, sneeuw en kou
zorgen ervoor dat veel ouderen nu nog minder naar
buiten kunnen. Hierdoor raken zij nog meer in een isolement. De Riki Stichting geeft
met deze landelijke kerstactie positieve aandacht aan
de oudere medemens en
laat weten dat er aan hen

wordt gedacht.
Met deze kerstactie worden
mensen ook bij elkaar gebracht. Het geven of krijgen
van een presentje is een goede aanzet om met anderen
vriendschap te sluiten. Bijna
de helft van de kerstpakketjes brengen vrijwilligers van
de Zonnebloem persoonlijk
thuis bij zelfstandig wonende ouderen. De overige
pakketjes brengen leerlingen van 42 basisscholen
rond, in een nabijgelegen
verzorgingscentrum of bij
ouderen in hun privé omge-

ving. In alle verzorgingshuizen vinden ook activiteiten
plaats waarbij oud en jong
elkaar ontmoeten zoals
samen ontbijten, kerstversiering maken, liedjes zingen of kerststukjes maken.
Samen een activiteit doen
verbindt en geeft veel plezier. Het zijn waardevolle
ontmoetingen waarbij wederzijds respect en begrip
ontstaat tussen jong en
oud. In Zandvoort brengen
op 15 december leerlingen
van de Nicolaasschool pakketjes rond in Zorgcentrum
Huis in de Duinen. De Riki
Stichting roept anderen op
om vlak voor Kerstmis ook
iets te doen voor ouderen in
hun omgeving. Een beetje
aandacht voor elkaar doet
zoveel goed.
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Kerstmis 2011 in Zandvoort
De meest
creatieve ondernemer
van 2010 / 2011

Wij maken mooie,
originele kerstpakketten.
Voor ieder wat wils.
Kom bij ons langs voor ideetjes.
ruim 30 authentieke huisgemaakte

Deze week uit
de keuken van Fleur:
kant en klare lasagne
€ 4,95 een pond.

Tapas

Tot en met 11 december

Haltestraat 38, tel. 571 50 00

wenst u heerlijke feestdagen!
creek cuisine
www.deviergeboden.nl

KRIS KRAS DE KERST DOOR BIJ DE IV GEBODEN.
Stel zelf uw kerstmenu samen met keuze uit de gehele kaart
en van de krijtborden met wildspecialiteiten voor de
feestelijke prijs van € 29,50.
Beide dagen geopend
1e kerstdag v.a. 17.00 uur
2e kerstdag v.a. 13.00 uur

www.piripi.nl

Tapasbar Piripi is 2e kerstdag Geopend v.a. 13.00 uur
Voor een gezellige kerstborrel!!
Bij elk drankje een gratis tapa

Ook met kerst onbeperkt tapas eten voor € 19,50
Voor info en reserveringen: 023-5712537

Voorgerechten

Beide Kerstdagen geopend vanaf 17.00 uur.
Ook zijn wij kerstavond en nieuwjaarsdag geopend
en oudejaarsavond tot 21.00 uur.

Kerstmenu

Visplateau.................................................................................................................................................. 12,50
Ansjovis, tonijnsalade, gebakken inktvis en taramasalade
Mediterra.................................................................................................................................................... 12,50
Gebakken fetakaas, tzatziki met gebakken aubergine en courgette
De smaak van oud-Griekenland.................................................................................................... 12,50
Paprika gevuld met fetakaas, spanakopita en auberginesalade

Hoofdgerechten
Tournedos. ................................................................................................................................................. 24,50
Lamskoteletjes met giros.................................................................................................................. 23,50
Specialiteit van de kok....................................................................................................................... 19,50
Souvlaki speciaal, souzouki, giros en mousaka
Bekri Meze. ................................................................................................................................................ 23,50
Varkens- en ossenhaas met verse groente in pikante saus
Fileto Visanto. ......................................................................................................................................... 24,50
Ossenhaas in marsalalikeursaus
Giouvetsi..................................................................................................................................................... 18,50
Lamsbout met griekse pasta uit de oven
Fileto Solomo........................................................................................................................................... 22,50
Zalmfilet van de grill
Tsipoura...................................................................................................................................................... 20,50
Dorade Royale van de grill
Thalassa....................................................................................................................................................... 24,50
Zalmforelfilet, kabeljauwfilet, gebakken inktvis, mosselen en scampies
Vegetarische Moussaka...................................................................................................................... 18,50

Nagerechten
Banaan Royale. ........................................................................................................................................ 6,50
Dame blanche........................................................................................................................................... 6,50
IJs met warme kersen en slagroom............................................................................................ 7,00
         Griekse kleine gebakjes met ijs en slagroom.............................................................. 8,00
            Griekse yoghurt met honing en walnoten................................................................ 7,00

Filoxenia Greek Cuisine • Haltestraat 49 • tel. 57 34920

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding voor vrijdag en zaterdag:
Uit eigen bakkerij:
• Onze heerlijke moorkop van € 1,95 voor € 1,65
• Zalige roomboter koekkransjes
1 pakje van € 4,95 voor € 4,75
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Met de kerstdagen weg?
Schiesser American T-shirt
wit met ronde of V-hals
M-L-XL-XXL

3 stuks € 22,50

lichtgewicht koffers
met 5 jaar garantie
Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

Mooi,
Kerst!

Voor de mooiste Kerst
lingerie A t/m E cup
Herfst/wintercollectie:
nu vanaf 20% korting!
Tot gauw op de Grote Krocht 20B.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Maak van deze kerst een echt
feest voor je trouwe maatje
Dobey heeft alles
om ze extra te
verwennen, zelfs
mooie cadeaus voor
onder de boom.

Thee boutique met meer dan 60 soorten thee

Speciaal in december
serveren wij

Kom dus snel langs

Kerst High Tea € 19,95
of
Kerst High Wine € 24,95
Wij zijn van dinsdag t/m zondag
geopend van 07.00 - tot 18.00 uur
Haltestraat 32a - Zandvoort • Tel.:023-87 96 055

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

&Daytime
Daytime
Dreams&

De nieuwste accessoire lijn van

Supertrash

is binnen!
De mooiste armbanden, oorbellen, ringen, tassen en
nog veel meer. De byoux lijn is er al vanaf € 24,95!
Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

APK

Ik sta op voor
mijn moeder Els
Brenda Schaaper (42),
mede-organisator
KWF SamenLoop

En wat doe jij?
Kijk wat jij kunt doen op
staoptegenkanker.nl/inactie

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

OUD GOUD &
TANDHEELKUNDIG GOUD
Contante inkoop van Goud & Zilver

Mooie deals van DE SALON

Contante uitbetaling en gratis advies!

Wimperextensions nieuwe set
: € 65,00
Wimperextensions opvullen
: € 37,50
Tanden bleken
: € 125,00
U kunt uw tanden laten bleken in combinatie
met wimperextensions voor maar : € 170,-

Hotel Haarlem Zuid

Voor alle behandelingen en aanbiedingen
van DE SALON zijn tevens cadeaubonnen
verkrijgbaar, leuk cadeau idee!

14 en 15 december:

Met Doctors Inc. Skin Peel werp je letterlijk je
oude huid af en krijg je een mooie, frisse en jong
uitziende huid waar je elke dag weer blij van wordt.

50% korting op de Skin Peel,
u betaalt dus maar € 125,Bel voor een afspraak 06-43049362
De Salon
www.desalonzandvoort.nl

Bilderdijkstraat 30 zwart
2041 NK Zandvoort

Vanaf nu tot 24 december 2011
hebben wij de volgende actie:

Bij aanschaf van motorkleding
t.w.v. minimaal € 350,00

€ 50 euro korting
Op de aanschaf van een
Iota helm naar keuze*
*Zolang de voorraad strekt

Vanaf deze week in de winkel:
Magna motorkleding!
HJC helmen
Motorkledingoutlet Zandvoort
Louisdavidsstraat 13-A • T. 023-5733752
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12 en 13 december:

Toekanweg 2 in Haarlem
10.00 – 17.00 uur

Center Parcs Zandvoort
Trompstraat 2 in Zandvoort
10.00 – 17.00 uur
Voor meer informatie zie

www.kelimidor.nl
Legitimatie verplicht

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97
Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl
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Dorpsgenoten

Stormkans op de vrijdag
tekst en foto: Nel Kerkman

Amy Zwaanenburg-Pickering
Enige weken geleden hebben vele Zandvoorters de sensatie
van een helikoptervlucht meegemaakt. Daar ontmoette ik

dan ook de dorpsgenote van deze week, die er als zogeheten

‘air marshal’ voor zorgde dat alle mensen veilig in en uit de
helikopter konden stappen. Een nadere kennismaking met

deze Zandvoortse leek mij leuk en een afspraak was dan ook
gauw gemaakt.

Amy (47) is in Velsen geboren, maar kwam al op haar 4e in
Zandvoort wonen. De kennismaking tussen haar Engelse vader en haar Haarlemse moeder was heel bijzonder. Amy:
“Mijn vader was op 21 jarige leeftijd in België gestationeerd voor zijn dienstplicht. Samen
met een maat besloot hij op een keer
in Haarlem te gaan stappen en ontmoette daar in de Raaks mijn 11 jaar
oudere moeder. Het was ‘love at
first sight’ en hij is nimmer naar
Engeland terug gegaan! Via de
Hoogovens kwam mijn vader
als eerste buitenlandse air
marshal op Schiphol-Oost te
werken, waar hij onder andere
de DC3 en DC8 binnenloodste.
Helaas was hij pas 55 jaar toen
hij overleed; een enorm gemis
want wij waren echt twee handen
op één buik.”

voor een gulden een rondje rijden en ik zorgde er voor dat de
mensen in en uit de auto stapten. Ik herinner mij ook een
Marlboro Masters in de jaren ’90, waarbij de beroemde coureurs Rubens Barrichello en Michael Schumacher met een
helikopter aankwamen om een demonstratie te geven. Er
kwamen ruim 30.000 man naar kijken”, vertelt Amy.
Sinds vijf jaar werkt ze bij het bedrijf Helicom in Bergen op
Zoom. Daar heeft ze wel de nodige papieren voor moeten
behalen, waarbij onder meer de gebruikte gebaren van de
luchtmacht geleerd moeten worden. Door de grote windverplaatsing door de rotoren is het niet doenlijk om
de bordjes, die je op elk vliegveld kunt zien, te
hanteren. Die rotorbladen zijn sowieso levensgevaarlijk. Dat is mede de reden
dat mensen altijd met de hoofden
naar beneden moeten in- en uitstappen en tevens er voor zorgt
dat men de armen niet omhoog
doet. Een veelgestelde, maar in
verband met de hefschroeven
nogal komische vraag is: “Zit er
een schietstoel in?”

“Ik sta met een radio in contact
met de piloot, die meestal een
landingsplek van 30 bij 30 meter
heeft. Het is tevens voor hem niet
mogelijk om de staart van de heli te
zien.
De meeste piloten zijn afkomstig
Am
g
y
n
i
Z
Eenmaal in Zandvoort ging Amy na de
van de KLM en hebben een jarenlange erwaanenburg-Picker
Plesmanschool (‘what is in a name’) naar de
varing op bijvoorbeeld een Boeing 737 achter de
Gertenbach Mavo. Al op haar 13e ontmoette zij achter de rug. Wij doen rondvluchten in heel Nederland en zijn overal
flipperkast van Casino Royal in de Haltestraat, die toen net voor inzetbaar. Dat varieert van zakenmensen, BN’ers, persogeopend was, de 16-jarige Jeroen Zwaanenburg. Ook hier was neelsfeesten, bedrijfsuitjes tot bruiloften en het uitstrooien
duidelijk sprake van ‘liefde op het eerste gezicht’, want het van as aan toe. Heel hartverwarmend is het vliegen voor de
paar is inmiddels al 28 (!) jaar getrouwd en hebben samen een stichtingen ‘Doe een wens’ en ‘Opkikker’, waarbij jonge en
dochter en een zoon. De in Zandvoort in de Beeckmanstraat behoorlijk zieke kinderen volop genieten. Het is een hele leuke
geboren Jeroen (waar hij nu weer woont) was al op jonge wereld, waarbij de veiligheid boven alles gaat!”, vertelt Amy
leeftijd op het circuit te vinden, waar hij na school samen met vol enthousiasme.
broer Tonny als baanspuiter aan de slag ging bij de slipschool
van Rob Slotemaker. Vanaf 1992 is hij als instructeur in vaste In haar vrije tijd leest ze graag, is dol op haar kat Guppy en is
dienst verbonden aan de Slotemakers Antislipschool. Jeroen zeer actief op Hyves. De vakanties brengt zij altijd met Jeroen
is ook via Facebook zeer betrokken bij de Rob Slotemaker in Spanje door op een vaste camping aan de Costa Brava,
Memorialpagina.
waarbij zij steevast uit eten gaan in Tosse del Mar. Ook regelmatige bezoekjes aan Engeland staan uiteraard in haar
“Ook ik hobbelde vaak op circuit en slipschool mee; koffie agenda. Kortom, wij kregen in korte tijd een kijkje in het goede
zetten, folders vouwen of andere zaken. Mensen konden toen leven van een gezellige en bijzonder aardige dorpsgenote.

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

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

Winterliefhebbers komen voorlopig amper aan bod en

tot na 15 december behoren flinke vorst en uitgebreide
sneeuwval niet tot de mogelijkheden. Een heel verschil
met een jaar geleden, toen we na een opvallend koud no-

vemberslot nota bene de koudste decembermaand voor
onze kiezen kregen sinds 1969.

nijnige randstoring op het
noorden van de Noordzee
aan en gekoppeld aan die
raddraaier zit andermaal
een flink windveld. Het is
mogelijk dat de wind in
Zandvoort aanwakkert tot
stormkracht, windkracht 9
tot 10. Pas donderdagavond
zijn er exacte uitspraken
te doen of het al dan niet
zwaar gaat stormen. De beslist gehypte mediastorm
van vorige week, die voor
Sinterklaas stond gepland,
is immers niet doorgegaan.
Het luistert dus altijd heel
nauw met stormverwachNu is het gewoon weer tingen.
eens een keer ouderwetsch
‘herfstweer’ met wind, re- In de loop van het weekend
gen en milde temperaturen wordt het (na nog enkele
veelal. De straalstroom, de winterse buien) rustiger en
motor achter dit dynamische wat droger door het rap opweer, functioneert optimaal komen van een mobiel homomenteel en voert in snel gedrukgebied via Engeland.
tempo lagedrukgebieden Veel zon zal er de komende
mee.
vijf dagen niet zijn in onze
contreien.
Na een wat frisser intermezzo afgelopen maan- In grote lijnen verandert er
dag en dinsdag, trok er op ook volgende week niets
woensdag weer een golf met aan het weer en de conzachte oceaanlucht richting clusie kan nu al luiden dat
Nederland. Het regende peri- december 2011 geen echte
odiek en de wind haalde flink wintermaand wordt. Meer
uit met windstoten richting weerinfo is er via www.weerde 100 kilometer per uur.
primeur.nl
Net als het jaar daarvoor
trouwens waren de ‘vette’
sneeuwbuien niet van de
lucht en tegen Kerst lag er in
een deel van onze omgeving
tot wel 25 cm. van het witte
goud. Zelden was er zoveel
sneeuw te zien in een provincie als Noord-Holland. De allerkoudste lucht lag nu een
keer net boven de randstedelijke contreien. Het is nu zelfs
de vraag of we voor Kerst
2011 nog sneeuwvlokken
zullen gaan zien. Serieuze
winterkou lijkt er voorlopig
niet in te zitten.

Vrijdag komt alweer een ve- weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Weer

Afhaalpunten

Temperatuur
Max

9

8

6

7

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Min

5

7

4

3

Zon

10%

20%

20%

20%

Neerslag

80%

85%

80%

65%

zw. 5-6

wzw. 7-9

wnw. 6

zw. 5

Wind
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Tuincentrum

Kerstbomen
Kerstbomen in pot
Insteekgroen en
insteekmaterialen
Kerststukken
Kerstkransen

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

ZANDKORRELS

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails
in Haarlem.
Schrijf je in via
www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
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.

Tot Kerstmis ook op dinsdag geopend

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valk Glasstudio
voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

Te huur:
garage Tj. Hiddesstraat.
€ 105 p.m. Tel. 023-5714825
.........................................................
Wie heeft voor 2 maanden
een scootmobiel te huur?
Tel. 5719880
.........................................................

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tevens door u in te vullen:

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

Zoekt u een
persoonlijk en uniek kado?
Kijk op www.mammarina.nl
en stel het zelf samen.
Succes verzekerd!
.........................................................
Garage te huur LDC
centrum Zandvoort.
023-5719357
of 06-42082951.
€ 100 p.m.
.........................................................
Wilt u meer weten over
de zuivere
Aloë Vera?
Kom dan naar de gratis
Informatiemiddag over
gezonde voeding van
Annette ter Heijden op
Do. 15 dec. vanaf 14.00
uur in Zandvoort.
Reservering
en info tel. 023-5716511.
.........................................................
L. Paap medische
hulpmiddelen
Bestel nu:
Grootletter agenda's,
scheurkalenders voor 2012
Tel. 06-51815360
.........................................................
Te huur:
kamerappartementen
nabij centrum.
Per direct, t/m 1 juni 2012.
Info: 023-5719541
.........................................................

Gratis af te halen:
breedbeeld tv die
het nog goed doet.
Tel. 06-44498293
.........................................................

Thee weetje
Wist u dat schuim
op de zwarte thee
betekent dat het water
te koud was en dat
antioxidanten in de
zwarte thee er pas uit
komen als je de thee drie
minuten laat trekken?
Tea-Licious
.........................................................

TK: Hunter boots,
zgan: €40 –
Burberry rubberboots,
mt. 39: €50 –
Tas Gucci,
zwarte ladyshopper: €100 –
horloge merk Dyrberg
Kern, zwart met
doublé en steentjes.
Tel. 06-27241499

Nieuwe
Zon&Beauty studio
op het randje van
Haarlem/Aerdenhout.
Voor een mooi kleurtje en
deskundig advies. Sunergy
Zon&Beauty studio.
Oosterduinweg 1
Haarlem, tel. 023-5476101
www.sunergy.info

Te huur:
woonruimte. De Schelp 82.
06-53389170
.........................................................

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
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Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u
naar Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel.06-46098919.
.........................................................

Textiele kerstworkshop
Kom gezellig iets
leuks naaien. Ervaring
op naaimachine is niet
nodig. 14/21 dec., 9-12 uur
of 19-22 uur.
€ 25 incl. materiaal.
Info: www.bisanpagifts.nl,
tel. 06-50477720
.........................................................

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg
en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................

Bovenwoning
in centrum
Te huur tot medio april 2012.
Woonkamer met
keukenblok, 2 slaapkamers,
douche/toilet en
ruime berging.
Huurprijs € 900,- p.m.
excl. g/w/e.
Tel. 023-5731999
.........................................................
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Uitgesproken!

Interview

Marije Strobos
is trots op haar lijf

Het nieuwe uitgaan

In Nederland hebben 160.000 mensen een eetbuistoor-

Soms zijn we zo bezig met de dagelijkse dingen die we
allemaal moeten. Rekeningen betalen, boodschappen
doen, werken, vrienden en nog meer dingen die we ‘moeten’. Terwijl je dromen, wat je werkelijk wilt misschien,
ondertussen in de wachtkamer zitten.

nis, waarvan 28.000 mensen in ernstige mate. De 33-jarige Marije Strobos is daar één van. Al jaren schommelt

zij met haar gewicht. Maar laat zij zich daardoor tegen-

houden? Nee, is het antwoord, niet meer. Zij is trots op

haar curves, en om die reden heeft zij zich dit jaar ingeschreven voor de ‘Miss Plussize Fashion Verkiezing’. Hoe
verrassend is de uitslag tot nu toe?

Marije Strobos

door Mandy Schoorl

Tijdens vakantie en weekenden was Marije op jonge leeftijd
altijd met haar familie op camping de Lakens aanwezig. En
omdat haar vader en moeder als grote droom hadden om
ooit aan zee te wonen en heel toevallig tegen een huisje
aanliepen wat aan alle kwalificaties voldeed, werd besloten
om voorgoed naar de kust te verhuizen. Marije was toen
15 jaar. Het was iets wat haar dusdanig beviel dat zij er
zelfstandig ook is blijven wonen.

Ontstaan door een medische afwijking, gebrek aan beweging of door emotionele schommelingen? Voor iedereen
kan de reden van eetverslavingen anders zijn. Maar zoals
Marije zelf zegt: “Overwinnen doe je een eetstoornis nooit.
Een balans heb ik er wel in gevonden.” Zij heeft in 2010
een drastische stap in haar leven gezet door met haar probleem naar buiten te komen. Er veel over praten heeft haar
enorm gesterkt, wat kracht gaf waardoor ze ook weer in de
positieve punten van het leven kon geloven. Dat zij nu één
van de laatste 12 finalisten is die op 25 maart 2012 deel zal
nemen aan de finale op de Grote Maten Beurs in Eindhoven,
daar heeft zij alleen maar van durven dromen. Ze is apetrots
dat ze volgend jaar het podium mag bestijgen. Haar motto
sindsdien is bij verre uit dan ook: “Be happy with who you
are and smile every day! You only live once!”

Naast schrijven, is Marije ook fervent liefhebster van art
journals maken en doet zij aan freestyle scrapbooking. Zij
is spiritueel ingesteld en veel met persoonlijke ontwikkeling bezig. Geïnspireerd raakt zij door mensen die hun dromen nastreven en daar helemaal voor gaan. Dat kunnen
‘beroemde’ mensen zijn maar ook mensen die hun passie
uitoefenen zoals bijvoorbeeld de makers van Flow magazine of Marlon Sebel, de organisator van de Grote Matenbeurs. Maar ook door haar vader en moeder, die samen een
bloeiend bedrijfje hebben opgestart.

De Zandvoortse Courant wenst Marije alle succes op 25
maart! Wie haar belevingen wil volgen, kan een kijkje nemen op www.missplussizefashion.nl.

Kijk nou eens!

door Maxim Roos

Standjebeeld?

Ik ben soms zo bezig met problemen oplossen en de dagelijkse dingen dat ik mezelf af en toe een halt moet
toeroepen, om te kijken of ik wel richting mijn ‘droom’
ga. Ik wil hem tenslotte leven. Ik merk dat zoveel mensen
bezig zijn met ‘belangrijk’ zijn of het druk hebben om
het druk hebben. Doorgaan is het motto en vooral niet
teveel nadenken. We doen het tenslotte om carrière te
maken. Maar is dat ook niet een beetje uit de mode aan
het raken? Willen we nu niet gewoon meer genieten,
ervaren, beleven?
Ook het feesten is niet meer wat het geweest was. Voor
mij dan. Ik ga toch al bijna 20 jaar uit. Ik ben echt een
oude ‘houser’ met alles erop en eraan. Jong geleerd, oud
gedaan. Maar nu is niets meer minder waar. Wat ik vroeger ‘helemaal te gek’ vond, vind ik nu leeg en ‘het net niet’.
Het gevoel hebben van ‘wat doe ik hier?’, is dat nu de
dertiger-midlife-crisis? Verwarrend vind ik het allemaal.
En het ‘vroeger was het veel beter’-gevoel hebben. Ik mis
de oude house muziek. Ik mis de oude feestjes. Ojee, heb
ik heimwee? Voel me opeens knap oud. Of ben ik eindelijk
volwassen aan het worden? Ik vrees het laatste. Maar
geen nood aan de vrouw in dit geval. Ik ga ’t kind in mijzelf echt niet
verliezen. Misschien is het gewoon
tijd voor iets nieuws? Het nieuwe
uitgaan. Jeetje! Laten we maar
gewoon ervaren, proeven, ruiken,
maar ook vooral blijven dansen!

door Maxim Roos

Tegeltje
‘Als je tot je nek toe
in de shit zit, laat dan niet
je koppie hangen.’
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
29\3

26 7\15

150 g gepelde walnoten,
grof gehakt,
150 g geraspte oude kaas.

kookrubriek

Bereidingswijze:

Kook de geschilde aardappelen circa 10 minuten in een pan met weinig water en wat
zout. Maak ondertussen de spruitjes schoon en snijd de stronkjes kruislings in. Voeg ze bij
de aardappelen en laat het geheel in circa 15 minuten gaarkoken. Schil de appels en boor
het klokhuis met een appelboor eruit. Snijd de appels in plakken en wrijf ze stuk voor stuk
met kerriepoeder in. Giet het gare aardappel/spruitjesmengsel af en stamp het fijn. Voeg
al roerend de boter toe en zoveel melk als nodig is om een smeuïg geheel te krijgen. roer
vervolgens de walnoten en de kaas er doorheen. Warm de stamppot goed door tot de kaas
gesmolten is. verhit wat boter in een koekenpan en bak de plakken appel aan beide kant
snel bruin. Breng de stamppot op smaak met zout, peper en kerriepoeder en leg de plakken
gebakken appel erop.

Oplossing Breinbreker
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Bent u al gesmolten voor een van deze leuke koppies, en kunt u ze een fijn thuis geven?
Kom dan snel langs om deze bijzondere kittens te ontmoeten. Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888,
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

2 theel. kerriepoeder,
50 g boter,
100 ml melk,
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Ze zijn schattig, aandoenlijk,
vrolijk en actief: kittens!
Na een drukke periode met
heel veel van deze leuke pluizebolletjes is er nu nog een
groepje kittens dat nog geen
huis heeft gevonden. Omdat
ze nu alweer wat langer in
het asiel zitten en niet de
hele dag menselijk contact
hebben zijn sommige een
beetje schuw aan het worden. Uiteraard is dat niet de
bedoeling dus wordt er met
spoed voor deze schatjes een
goed thuis gezocht. Met veel
liefde en de nodige aandacht zullen deze kittens zich zeker snel herstellen en uiteindelijk
fantastische kameraadjes worden.

1 kg aardappelen,
1 kg spruitjes,
2 stevige appels,

12

Dier van de Week

Benodigdheden:

2

De oplossing staat elders op deze pagina

Hoofdgerecht voor 4 personen
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In dit boekje komen niet alleen klassiekers als boerenkool en hutspot aan bod, ook vindt u heerlijke andere
stamppotten die het hele jaar door lekker smaken.
Eenvoudig, gezond en snel te bereiden. Zo ook onderstaand vegetarisch recept.
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De winter zal binnenkort in alle hevigheid losbarsten, althans
dat is de visie van diverse weerkundigen. Wat is er nou
Hollandser dan op koude dagen een smakelijke stamppot op
tafel te zetten? Voor velen is er tijdens de koude wintermaanden
niets heerlijker dan een grote pan met gestampte
aardappelen en groenten op tafel te zetten.
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Paperback, 64 pagina's, uitgeverij De Lantaarn. ISBN 9789054266082
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‘Stamppot’
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

B

27
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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Walk of Fame

ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

aflevering 18

Mick Boskamp over zijn vader Hans

“Ik weet sinds kort dat ik ADHD heb. Ik denk dat hij dat ook had…”
Hans Boskamp is twee keer getrouwd geweest. Uit zijn eerste huwelijk met Nan Boda werden twee zoons geboren, Hans
(1953) en Mick (1956). In 1960 kwam het gezin in Zandvoort
wonen, maar kort daarop strandde het huwelijk van Hans en
Nan en vertrok hij naar Amsterdam. Een jaar of acht hebben
Hans en Mick hun vader toen niet gezien. Mick kan zich weinig meer van die tijd herinneren.

Vader Hans en zoon Mick Boskamp, in 1985 gefotografeerd door Paul Huf

Mick Boskamp, journalist en schrijver, is inmiddels 55 jaar en
woont met zijn vriendin en hun dochtertje nog steeds (of
beter: weer) in Zandvoort. Het contact met zijn vader herstelde toen hij 15 was. “Maar”, zegt Mick, “ik vind, een vader
is een man die zijn kind opvoedt. Een vader is niet alleen
de verwekker. De tweede man van mijn moeder, Ad Keur, is
oneindig meer vader voor me geweest.”
Begin dit jaar is Hans Boskamp overleden. Mick vertelt: “Wat
mij altijd vreselijk had geleken was dat je iemand die dicht
bij je staat een hele tijd niet gezien hebt en dat hij of zij
dan ineens overlijdt. En daarom is het zo een cadeau hoe
het uiteindelijk gegaan is. Mijn vader had in 2008 maanden
op het randje van de dood gelegen door een streptokokkeninfectie. Op wonderbaarlijke wijze is hij daar weliswaar
bovenop gekomen, maar door die enorme fysieke klap nooit
meer de oude geworden. Op 14 maart van dit jaar werd hij na
een herseninfarct opnieuw opgenomen, in een ziekenhuis
in Dordrecht. Een week later, op maandag 21 maart, was ik
op m’n werk en ik dacht ineens: ik moet nu naar mijn vader
toe. Ik heb mijn broer en mijn vriendin gebeld en ik heb ze
in Zandvoort opgepikt met de auto en ben naar Dordrecht
gereden. Daar hebben we een uur aan zijn bed gezeten. Toen
we weggingen heb ik hem een kus op z’n voorhoofd gegeven
en heb ik ‘dag pap’ gezegd. Diezelfde nacht is hij overleden.”

Dus je voelde zijn dood onbewust aankomen?

“Ja, klaarblijkelijk. Het is toch je bloed. En als er iets gebeurt,
dan geloof ik wel in energetische krachten, dan voel je dat aankomen. Je bent toch heel nauw met elkaar verbonden. Het is
een beetje raar om te zeggen: dat vond ik fijn, maar het gaf me
wel een goed gevoel. Het is voor mij prima zoals het gegaan is.”

Je broer erfde zijn talent voor voetbal,
zijn sportieve inslag. Wat heb jij van hem?

“Ik heb een vermoeden. Omdat ik in mijn leven steeds tegen bepaalde problemen aanliep, heb ik me psychisch laten
onderzoeken, en na lang onderzoek is eruit gekomen dat ik
ADHD heb. En ik denk dat mijn vader dat ook had. Dat gelooft
waarschijnlijk niemand die hem gekend heeft, want mijn
vader was een charmante, flegmatieke man, hij gaf nooit
het idee dat hij gestrest of nerveus was. Dat is ook een van
de grootste misverstanden over ADHD die er bestaan. We
zijn wel hyperactief, maar dat hoeft niet altijd tot uiting te
komen in druk gedrag. Hoewel me dat niet vreemd is, hoor.
Maar een van de kenmerken van ADHD’ers is dat ze heel
moeilijk standhouden in een functie, in een baan, omdat
ze van de hak op de tak springen en overal perfect in willen
zijn. Als je kijkt naar de levensloop van mijn vader: hij was
voetballer, acteur, platendirecteur, producent, horecabaas, artiestenmanager: hij was een soort Forrest Gump! Er zijn niet
zoveel mensen die én op het toneel van Carré én in het eerste
van Ajax hebben gestaan. Mijn vader wilde overal goed in
zijn en had veel ideeën, alleen maakte hij nooit iets af. Wat
ik wel heb geconstateerd, is dat hij het wel heel belangrijk
vond om in de Story, Weekend en Privé te staan. Er is een
lange periode geweest dat hij ‘the man’ was, zeg maar. Dat
is op een goed moment weggeëbd. Als jouw insteek is om
aandacht te krijgen, dan kan dat op een gegeven moment
de andere kant op slaan. Je moet ook passie hebben, anders
werkt het niet. Dan is die aandacht niet zo belangrijk.”

Volgende week in deel 2:

“Mijn grootvader en mijn moeder hebben eigenlijk meer
recht op een plek in de Walk of Fame dan mijn vader.”

Chroniqueur van de nacht

Mick Boskamp is op 5 november 1956 geboren en in 1960
met zijn ouders en oudere broer Hans in Zandvoort komen
wonen. Hij begon zijn journalistieke carrière bij muziekblad
de Hitkrant. Na 5 jaar stapte hij over naar concurrent Muziek
Express, omdat dat blad werd uitgegeven bij VNU, een veel
grotere uitgeverij met veel meer titels in de catalogus. Hij
wist zich vanaf het nulnummer aan de Nederlandse Playboy
te binden en bleef maar liefst 21 jaar aan het mannenblad
verbonden, onder meer als ‘Nederlands enige chroniqueur
van de nacht’, zoals de Volkskrant hem betitelde. De laatste
jaren werkte hij onder meer bij uitgeverij Boomerang. Sinds
kort is Mick werkzaam als freelance journalist. Onder zijn
eerste opdrachtgevers bevinden zich onder meer Nieuwe
Revu , Panorama en Zin. In de Panorama van deze week
staat een openhartig relaas van Mick over zijn opname in
een psychiatrische kliniek begin dit jaar.

Hans Boskamp,

voetballer, acteur, zanger,
producent, platenbaas en nog véél meer!
Hans Boskamp werd op 7 mei

1932 in Rotterdam geboren
als Johan Hendricus Gerar-

dus Hoelscher, zoon van de
beroemde acteur Johan Boskamp. Reeds als tiener nam

Hans de artiestennaam van
zijn vader aan als achternaam.

Toen het gezin van Rotterdam naar Amsterdam verhuisde,
meldde Hans zich aan bij voetbalclub Ajax. Hij debuteerde in
1949 in het eerste, als linksback. Hij kwam ook viermaal uit
voor het Nederlands elftal. Later speelde hij bij DWS, eveneens een Amsterdamse club.
Naast het voetbal studeerde hij rechten. Ook had Hans
talloze, uiteenlopende baantjes zoals kastelein, hoekman
op de beurs en bankemployee. In zijn laatste seizoenen als
profvoetballer had Boskamp door zijn activiteiten in het
artiestenvak geregeld geen tijd om te trainen. Vanaf 1954
was hij verbonden aan de Nederlandse Comedie. Toen hij
Johan Kaart verving in het stuk Potasch & Perlemoer, omdat
deze zijn heup had gebroken, betekende dat zijn definitieve
doorbraak als acteur. Hij heeft in zijn leven aan vele bekende
films en televisieseries meegewerkt, zoals Sil de Strandjutter,
Turks Fruit, Pipo en de Piraten van Toen, Ti-ta-tovenaar, en
Drie is teveel. In 1975 speelde hij in het toneelstuk Kiss me
Kate naast Coen Flink en Willeke Alberti. In de musical My
Fair Lady had hij de rol van Alfred Doolittle.
In de serie Floris (1969) van regisseur Paul Verhoeven was
hij te zien als Lange Pier. Eerder zong hij als Dirk, de ‘Griekse
gastarbeider’, in de serie Ja zuster, nee zuster het liedje
Stroei-voei. In de comedyserie Oppassen!!! vertolkte hij negen jaar lang de rol van Jopie Geleinse. Voor het kinderprogramma Sesamstraat deed hij de nasynchronisatie van Oscar
Mopperkont, het groene wezen dat in een vuilnisbak woont.
Hans Boskamp was ook actief als producent. Zo bracht hij
onder meer in 1966 de musical Anatevka in Nederland op
de planken. In 1969 was hij een tijdje adjunct-directeur van
platenmaatschappij EMI-Bovema. Hij bedacht samen met
John Lennon en Yoko Ono hun geruchtmakende verblijf van
een week in bed in het Amsterdamse Hilton Hotel, tijdens
hun huwelijksreis. Ook begeleidde hij artiesten als Diana
Ross en The Jackson Five tijdens hun bezoeken aan ons land.
Hans Boskamp is vier keer getrouwd. Zijn eerste vrouw
Nan was een dochter van de cabaretier Harry Boda. Met
haar nam hij in 1956 als eerste het beroemde lied ‘Aan De
Amsterdamse Grachten’ op plaat op. Zijn derde vrouw was
de actrice Hannah de Leeuwe. Hij had drie kinderen: twee
uit zijn eerste huwelijk en één uit zijn tweede. In 1960 kwam
Hans Boskamp met zijn eerste vrouw en zijn twee oudste
zoons in Zandvoort wonen. Korte tijd later scheidde het echtpaar, waarop de acteur ons dorp weer verliet, met achterlating van zijn gezin.
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week

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

for shoes

Hele maand december voor Pashouders:

Tamme Konijnenbouten:
Heel kilo € 12,95 nu € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Medina Woninginrichters

Aanbieding: Bonaparte Esprit tapijt
van € 109,- nu voor € 89,- per meter, gratis gelegd.
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

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

www.medina-woninginrichting.nl

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689
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

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Kerstman:

Wist u al dat wij ook
cadeautjes hebben van onder
de € 15,- € 10,- en € 5,-?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Horeca:

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

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
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Betreft:

Bijzondere aanbieding:
Calem port vintage 1999.
Normale prijs € 49,50
nu per fles slechts € 19,95

Tel. 023 571 44 10

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
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CONTACTLENZEN
dragen DUUR?

NIET bij SEA OPTIEK!!!!
Nu met het contactlens-leasesysteem al vanaf 11 euro per maand!
(inclusief gratis aanpassing en gratis paslenzen)
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

2012

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

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

Gemeentelijke publicatie week 49 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 48 en
de verdere in week 48 door het college genomen besluiten
zijn in week 49 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 13 en woensdag 14
december 2011
Raad-Informatie dinsdag 13 december om 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Ontwerpbestemmingsplan Louis Davidscarré
4. Voorbereidingsbesluit ontwerpbestemmingsplan Centrum
5. Huisvesting kinderdagverblijven Lex Silencio Positivo
6. Belastingverordeningen 2012
7. Rondvraag
8. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.
Raad-Debat woensdag 14 december om 20.00 uur
Zie voor de onderwerpen onder Raad-Informatie.
Raad-Besluitvorming woensdag 14 december om 21.45 uur. Zie
voor de onderwerpen onder Raad-Informatie, aangevuld met:
1. Opening en Loting
7. Lijst ingekomen post
8. Verslag van de vergaderingen van 8 en 16 november
9. Sluiting
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan steeds om 19.30 uur
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de
website van de gemeente; klik hiervoor op “Raadsnet”. De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks
uitgezonden (Raadsnet: “luisteren en verslag”).

Ronde Tafelbijeenkomst

Op dinsdag 14 december 2011 om 21.15 uur is er een Ronde
Tafelbijeenkomst over de groenvoorzieningen in Zandvoort.
Door in te zetten op meer en/of kwalitatief hoogwaardige
groenvoorzieningen moet de beleving van het groen en de
waardering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving
worden verbeterd. Met het op te stellen groenstructuurplan
“Zandvoort kleurt groen” wil de gemeente het relatief weinig
aanwezige groen vergroten. Het groen moet mogelijkheden
bieden om dicht bij huis te recreëren. Het groen in het centrum

moet het beeld op roepen van een badplaats met allure. Het
beeld van het groen in de randen van het dorp moet zodanig
zijn dat een natuurlijk verloop aanwezig is naar de duinen. Door
een juiste inzet van het huidige groenbudget is de gemeente
bezig de groenbeleving te vergroten. Wat vindt u? Is de gemeente goed bezig? Heeft u suggesties hoe de kwaliteit van het
groen kan worden verbeterd en waar meer groen mogelijk is?
U wordt van harte uitgenodigd om over dit onderwerp aan
de Ronde Tafel mee te praten. Aanmelden mag, maar is niet
nodig. De bijenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree
is aan het Raadhuisplein. De agenda kan na de sluiting van
deze krant nog wijzigen. U vindt alle informatie op de website
van de gemeente: klik hiervoor op “raadsnet”. De bijenkomst
wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden
(Raadsnet “luisteren verslag”).

Verordeningen begraafplaatsrechten 2012 vastgesteld

In de vergadering van 30 november 2011 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de volgende belastingverordeningen,
inclusief tarieventabel en toelichting vastgesteld:
- Verordening begraafplaatsrechten 2012
- Verordening begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats 2012
De verordeningen treden in werking op 1 januari 2012. De wijzigingen in de verordeningen betreffen voornamelijk aanpassingen in verband met nieuwe tarieven voor het belastingjaar 2012.
De stukken liggen tijdens reguliere openingstijden kosteloos
ter inzage bij de centrale balie in het Raadhuis en staan tevens
op de website. Wanneer u meer wilt weten over één van deze
verordeningen, kunt u contact opnemen met de medewerkers
van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, telefoonnummer (023) 512 6066, Postbus 47, 2050 AA Overveen. Bij het
belastingkantoor kunnen afschriften van de verordeningen
tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Ontwerp-omgevingsvergunning / ontwerp-verklaringen
van geen bedenkingen tbv een natuurbrug en bijbehorende voorzieningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van
artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project.

Het project

De aanvraag om een omgevingsvergunning (geregistreerd
onder nummer 2011-VV-127) is ingediend door de provincie
Noord-Holland en betreft de volgende activiteiten:
- het bouwen van een natuurbrug, bestaande uit twee kunstwerken (recroduct en ecoduct) met bijbehorende hekwerken
en voorzieningen;
- het strijdig gebruik / bouwwerken met het bestemmingsplan;
- het aanleggen/uitvoeren werkzaamheden ten behoeve van
een ecologische en recreatieve verbindingszone;
- het verrichten van handelingen met gevolgen voor de beschermde flora en fauna;
- het verrichten van handelingen met gevolgen voor het beschermd natuurgebied;
- het kappen van ca.117 bomen;
- het slopen van de gebouwen op Blinkertweg 2 en 2a;

- het maken c.q. wijzigen van een uitweg op een provinciale/
gemeentelijke weg;
- het verrichten van werkzaamheden in het grondwaterbeschermingsgebied.
De locatie is gelegen tussen Zandvoortselaan nrs.189 en 269
/ Blinkertlaan te Zandvoort e.e.a. conform bij de aanvraag
behorende tekeningen.

Verklaringen van geen bedenkingen

Voor het project zijn de volgende ontwerp-verklaringen van
geen bedenkingen afgegeven.
- ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie d.d. 18-112011 voor het handelen waarvoor ontheffing van de Flora en
Faunawet nodig is;
- ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland d.d. 4-10-2011 in verband met de
ligging in en nabij het Natura2000 gebied waardoor de Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing is.
- ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Zandvoort d.d. 30-11-2011 voor het afwijken van het
bestemmingsplan Strand en Duin.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de drie
ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen liggen met
ingang van 9 december 2011 voor een periode van zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de centrale balie
van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort.
Daarnaast zijn de stukken te raadplegen op www.zandvoort.
nl. Gedurende de termijn van de terinzageligging kan door
een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen over de
ontwerp-omgevingsvergunning en/of over een of meerdere
ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen naar voren worden gebracht. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge
zienswijzen geldt dat gemotiveerd moet worden aangegeven
op welke onderdelen de zienswijze betrekking heeft. Ingediende
zienswijzen die betrekking hebben op een ontwerp-verklaring
van geen bedenkingen zenden wij door naar het betreffende
bevoegd gezag zoals hierboven aangegeven. Schriftelijk dienen
zienswijzen naar voren gebracht te worden bij het college van
burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. Voor mondelinge reacties kan een telefonische
afspraak worden gemaakt met mevrouw E. Fennema of de heer
M. De Vries van de afdeling Ontwikkeling en Beheer, beide telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer: 023 - 5740100.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 12 december vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken
die van belang zijn voor alle burgers. Iedereen is van harte
uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, kleine zaal, en
begint om 19.30 uur.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
Zandvoort:
- Duintjesveldweg 1, verwijderen asbesthoudend materiaal,

>> vervolg op pagina 22
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Bezwaarschriften

ingekomen 1 december 2011, 2011-VV-196
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het
verlenen van 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.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
Zandvoort:
- Max Euwestraat 11, kappen van 1 boom in voortuin, verzonden
29 november 2011, 2011-VV-180
- Piet Leffertsstraat 14, verwijderen asbesthoudend materiaal,
verzonden 29 november 2011, 2011-VV-188.
- Kostverlorenstraat 85, gedeeltelijk sloop, wijzigen uitbreiden
woning, verzonden 01 december 2011, 2011-VV-130.
- Max Euwestraat 1, kappen van een boom, verzonden 01 december 2011, 2011-VV-183.
- Strandafgang Barnaart 18, plaatsen jaarrond strandpaviljoen
met terras, verzonden 01 december 2011, 2011-VV-113.
Bentveld:
- Duindoornlaan 26, kappen van 2 bomen in achtertuin, verzonden 29 november 2011, 2011-VV-167

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
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.
Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum
van bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning.
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst
in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlo-

pige 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 beroepschrift.

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 09.00 en 11.00 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.

basketbal
Tweede nederlaag op rij voor The Lions
Ook het afgelopen weekend heeft het herenteam van The
Lions niet kunnen overtuigen. In Hoofddorp, tegen Challengers, stopte het scorebord pas bij 88-62, een duidelijke
nederlaag en de tweede op rij dus.
Ook nu weer kon speler/
coach Dave Kroder niet over
een voltallig team beschikken. Robert ten Pierik had
zich, als vele Zandvoorters,
ziek afgemeld en Niels
Crabbendam had sinter22

klaasverplichtingen waardoor hij niet op tijd in
Hoofddorp aanwezig kon
zijn, hij was wel in staat om
de tweede helft aanwezig
te zijn. Mike Kroder had nog
steeds veel last van zijn el-

leboogblessure die hij vorige week opliep en de sterke
man onder het bord, Ron
v.d. Meij, kampt nog steeds
met een rugblessure, maar
kon wel spelen. De junioren van Lions, die regelmatig invallen waren, wegens
een eigen wedstrijd, niet in
staat om op de bank plaats
te nemen.
Zo kon Challengers, dat

maar liefst 11 man op de
been kon brengen, vanaf de
jump off het spel domineren. Na vier minuten in het
eerste kwart was de achterstand al 17 punten, 17-0.
Na het tweede kwart was
de achterstand nog redelijk
beperkt (46-33) maar na
rust was het eigenlijk alleen
Challengers dat de jurytafel
aan het werk zette. “Bij rust
wisten we de schade ech-

ter beperkt te houden tot 13
punten. Maar we kwamen
het derde kwart ook niet
uit de voeten en met 19
punten achterstand het 4e
kwart beginnen, is eigenlijk
onbegonnen werk. 88-62 is
een forse nederlaag maar
het is vooral jammer gezien ons goede spel van de
laatste weken. We moeten
zorgen dat we de laatste
2 wedstrijden van het jaar

goed afsluiten zodat we
tijdens de kerst allemaal
een beetje kunnen herstellen. Het is niet erg met een
paar mindere wedstrijden,
als we er maar van leren”,
gaf Kroder na afloop aan.
Komende zaterdag spelen
de Zandvoortse basketballer om 20.15 uur thuis tegen
het Amsterdamse Brothers
& Sisters.
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biljart
Oomstee 2 wint nipt van Eerste Aanleg
De inhaalwedstrijd van Oomstee 2 tegen de Eerste Aanleg uit
Heemstede, afgelopen donderdag, was helaas geen hoogstaande of bijzonder spannende driebandenstrijd. Alleen
Louis van de Mije wist met twee duidelijke overwinningen op
tegenstander Dick Schoenmaker applaus te ontlokken aan de
vele belangstellenden. Met 11-10 werd de wedstrijd nipt beslecht in het voordeel van de Zandvoorters.

Ton Ariesen had het moeilijk in zijn eerste partij

Van de Mije wist zijn eerste
partij al in de 16e beurt, de
wedstrijden hebben maximaal 25 beurten, winnend af

te sluiten. In de tweede partij
deed hij hetzelfde in 23 beurten, waardoor de captain 6
punten wist te scoren. Ton

Ariesen kwam in zijn eerste
partij niet verder dan 7 caramboles en verloor deze.
In de tweede partij echter
scoorde Ariesen belangrijke
wedstrijdpunten. Zijn zoon
Edwin wist in zijn eerste
partij slechts 2 caramboles
te produceren terwijl zijn opponent in 13 beurten de volle
winst naar zich toetrok. In de
tweede partij gold hetzelfde
en moest hij na 19 beurten
de winst opnieuw aan de tegenstander laten.
Met deze inhaalwedstrijd is
definitief de eerste helft van
het seizoen van de Recreatie
Biljartcompetitie in Zuid
Kennemerland afgesloten.
In de drie poules met totaal dertig teams doen de
wedstrijdspelers van team
Oomstee 2 het prima. Met
111 verdiende punten scoren

zij achter het Barbiertje uit
Heemstede (113) een welverdiende tweede plaats. Het
eerste team van Oomstee
eindigde helaas onderin in
poule 1 en het 3e team wist
nog een 7e plaats zeker te
stellen. De Zandvoortse
spelers van het Wapen van
Zandvoort eindigden, als
nieuwkomers, helaas als
laatste in poule 3.
Voordat de wedstrijden in de
week van 9 januari worden
hervat, zullen de moyennes
van alle spelers tegen het
licht worden gehouden om
de tweede helft van de competitie zo eerlijk mogelijk in
te delen. Spelers en teams
die in de afgelopen periode
succesvol punten scoorden
zullen dan een zwaarder en
hoger moyenne toebedeeld
krijgen.

voetbal
Castricum kleineert SV Zandvoort
SV Zandvoort is door een zeer dominant Castricum afgelopen zaterdag volledig van het veld gespeeld. Na twee keer
45 minuten stond er een beschamende 7-1 op het scorebord, een eindstand waar niets op viel af te dingen.
Trainer Pieter Keur roerde
zich voor aanvang van
de wedstrijd. Hij was van
mening dat die niet door
zou moeten gaan omdat
Zandvoort niet van tevoren
in kennis is gesteld dat er
gespeeld zou gaan worden
op het kunstgrasveld, aangezien het hoofdveld afgekeurd was. Castricum stelde
echter, met de reglementen
van de KNVB in de hand,
dat de Zandvoortse oefenmeester op de hoogte zou
moeten zijn van de situatie
in Castricum: men heeft de
beschikking over een goedgekeurd kunstgrasveld dus
moet de wedstrijd, bij afkeuring van een hoofdveld,
daarop gespeeld worden.
Zandvoort had zich niet

daarop kunnen voorbereiden en het elftal van trainer
Radjin de Haan was dus ver
in het voordeel. Of dat ook de
hoge score beïnvloed heeft,
zal altijd een raadsel blijven.
Al vanaf de eerste aftrap was
het Castricum dat de gasten vastzette. Het duurde
echter tot de 20e minuut
voordat dit overwicht in een
doelpunt werd omgezet.
Zandvoort-keeper Boy de
Vet had geen kijk op een afstandsschot vanuit de tweede lijn en amper 4 minuten
later moest hij opnieuw de
gang naar het net maken.
Nog voor rust werd het 3-0.
Tien minuten voor het einde
van de eerste helft deed er
zich nog een merkwaardig

incident voor. Zandvoortspits Ivo Hoppe had een botsing met een tegenstander
en bleef ‘groggy’ op het veld
liggen. Hij werd opgelapt
maar bij het laatste fluitsignaal van de eerste helft
was hij opnieuw niet echt
aanspreekbaar. Hij moest
op weg naar de kleedkamer
worden ondersteund en
niest zich uiteindelijk laten
vervangen door Nigel Berg.
Bij navraag schijnt het weer
goed te gaan met hem.
De tweede helft werd een kopie van de eerste. Een zeer dominant Castricum dat Zand
voort bij balverlies al vroeg
vastzette, waardoor onze
plaatsgenoten totaal niet
in hun eigen spel kwamen.
Ook het positiespel van de
gastheren zorgde voor grote
problemen, vooral aan de linker kant van het Zandvoortse
gebied. Pas bij een 4-0 achterstand kon Zandvoort iets

terugdoen maar toen was
het al veel te laat. Dat het
uiteindelijk 7-1 werd is voor
Castricum een opsteker, omdat zij komend weekend in
eigen huis de koploper AFC
ontvangen. Bij winst zijn zij
‘winterkampioen’, voor wat
dat waard is. Ondanks dit
pak slaag, en de vijf punten in
minder naar aanleiding van
de vechtpartij bij ZOB, blijf
SV Zandvoort op de zesde
plaats staan maar het gat (7
punten) naar de komende tegenstander WV-HEDW (dat
op dit moment vijfde staat),
komende zaterdag om 14.30
uur op eigen veld, is wel erg
groot geworden.
Overige uitslagen 2e klasse
A: TOB – Hellas Sport: 1-5;
WV-HEDW – Aalsmeer:
1-2; Amstelveen – AFC: 0-4;
Monnickendam – Overbos:
1-4; ZOB – AMVJ: 1-2 en de
wedstrijd BOL – Opperdoes
werd afgelast.

handbal

ZSC op waarde geklopt
De handbaldames van ZSC zijn afgelopen zondag door de reserves van Lotus uit Hoofddorp op waarde verslagen. In een
uiterst sportieve wedstrijd trokken onze plaatsgenotes met
17-14 aan het kortste eind.
“Allereerst een compliment
voor de scheidsrechter. De
man was van Lotus, maar
leidde de wedstrijd onpartijdig en was aan beide kanten even streng”, was het
eerste dat doelvrouw Angela
Schilpzand zich van deze
wedstrijd herinnert. Het
kan dus ook anders gezien
de leiding tijdens de vorige
uitwedstrijd.
Coach Sven Heller was afwezig, maar de zwangere
Romena Daniëls was een
uitstekende vervangster.
“We begonnen de wedstrijd
slecht. Het mooie spel van
vorige week was nu absoluut
niet zichtbaar. We speelden
slordig en misten de drive.
Halverwege de eerste helft
stonden we al met 8-2 ach-

ter! Na de rust kwamen we
geleidelijk in ons spel en
kwamen we terug tot 1513. Helaas was het toen al
te laat om de achterstand
om te buigen”, vertelde
Schilpzand.
Absolute topscoorder deze
wedstrijd werd Lucia van der
Drift, met maar liefst 8 doelpunten. Laura Koning maakte er 3 en zowel Martina Balk
als Naomi Kaspers en Maaike
Paap ieder 1.
Komende zondag speelt
ZSC uit, in Diemen, tegen
de reserves van Zeeburg. De
laatste wedstrijd van dit jaar
staat gepland op 18 december om 12.15 uur in de Korver
Sporthal, tegen het vierde
team van DSS.

adverteerders

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Haverkort Juweliers
Huisartsenpraktijk Noord
B. van Bergen
Ineke Smit
Uitvaartverzorging
Kelimidor B.V.
Media Markt Cruquius
Medinova Kliniek OMC
Mona's smulkeuken
Motorkledingoutlet
Zandvoort
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
Orangerie Beauty Zandvoort
P. van Kleeff
Phoenix bco
Provincie Noord-Holland
Restaurant Bliss
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken
Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort
ZFM
Zonnestudio Zandvoort
Kerstactie:
Beachclub Take Five
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Café Koper
Chocoladehuis Willemsen
Club Nautique
Corry's Kaashoek
De Haven van Zandvoort
De Salon
De Vier Geboden/Piripi
Dobey Zandvoort
Dreams & Daytime
Filoxenia Greek Cuisine
Flair Beauty & Hair
Grand Café Restaurant XL
Haar
Kroon Mode
La Bonbonnière
Rosarito
Shanna's Shoe
Repair & Leatherwear
Sprookjestaarten
Tea-Licious
Zaras, Café Restaurant
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Actueel

7

11

Eerste paal
geslagen voor
bouw kazerne

CONTACTLENZEN
dragen DUUR?

NIET bij SEA OPTIEK!!!!
Nu met het contactlenslease-systeem al
vanaf 11 euro per maand!
(inclusief gratis aanpassing
en gratis paslenzen)

Cultuur

(naast de VVV)

De Mannetjes

De soap genaamd
Middenboulevard

‘GTST en Ajax
zijn er niets bij’

Schilderen met
knipoog naar
maatschappij

Sportraad
huldigt jeugdkampioenen

De Raad van State (RvS) heeft vorige week woensdag uitspraak gedaan over ingebrachte

Tijdens een korpsavond, afgelopen vrijdag, werden in de

Middenboulevard, en het gelijknamige exploitatieplan, dat op 29 september 2009 door

voor hun vele werk in dienst van de Zandvoortse gemeen-

zienswijzen van Zandvoorters en andere rechtspersonen tegen het bestemmingsplan
de raad was vastgesteld. Het plan heeft betrekking op een deel van de boulevard, het
gebied daar direct achter en de watertoren.

Zondag 18 december 2011
Kerstconcert
met samenzang
~
Zandvoorts Mannenkoor
~
Music All In

per 1 januari naar
Bakkerstraat 2c

Sport

23

Onderscheiding voor
brandweermannen

Vrijdag koopavond

Het redactiekantoor
van de Zandvoortse
Courant verhuist

Rubriek

Raad van State schrapt gedeelte
bestemmingsplan Middenboulevard

www.seaoptiek.com

www.classicconcerts.nl

15

Toneelspelers
worstelden met
moeilijk blijspel

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

Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

Zie onze advertentie op de achterpagina

Nog steeds kan het gebied niet worden ontwikkeld

Een aantal partijen waaron
der Watertoren c.v., Verenig
ingen van huiseigenaren,
inwoners van Zandvoort
en Stichting Geluidshinder
Zandvoort konden zich
toentertijd niet verenigen
met het plan en hebben
beroep aangetekend bij de
Raad van State.
In een reactie zegt de ge
meente Zandvoort tevre
den te zijn over de uitspraak:
“De afdeling bestuursrecht
spraak heeft ongeveer ne
gentig procent van de uit
gangspunten van de door
gemeenteraad vastgestelde
bestemmingsplan akkoord
bevonden. Hiermee worden
kaders vastgesteld voor de
verdere herontwikkeling
van de Middenboulevard
Zandvoort. Er zijn echter
ook delen van het bestem

mingsplan vernietigd om
dat de gemeenteraad niet
meer bevoegd is te beslis
sen. Bij de inwerkingtreding
van de (nieuwe) Wet ruimte
lijke ordening was nog niet
geheel duidelijk of een in
het bestemmingsplan opge
nomen wijzigingsbevoegd
heid of uitwerkingplicht
door de gemeenteraad
mocht worden vastgesteld.
Juristen hadden in deze na
melijk verschillende visies.
Met de uitspraak schept de
Raad van State nu duide
lijkheid: de gemeenteraad
mag zichzelf geen wijzi

gingsbevoegdheid en uit
werkingsplicht toekennen,
zo stelt de hoogste rechter
van Nederland. Artikel 3.6
van de Wet ruimtelijke or
dening zegt namelijk, dat bij
een uitwerking of een wijzi
ging van het bestemmings
plan het college van B&W
beslissingsbevoegdheid
heeft. De RvS heeft tevens
aangegeven dat voor twee
gebieden, het Palacegebied
en verkeersgebied tussen
flatgebouw ‘Fenemaplein’
en winkels aan de Burg.
Engelbertsstraat, de uit
gangspunten van de flexi
biliteitsbepalingen, uitwer
kingsregels respectievelijk
wijzigingsregels, concreter
moeten worden gemaakt.
Het college zal in dit kader
op korte termijn nog nadere
voorstellen doen aan de ge
meenteraad.”
De Zandvoortse Courant
maakte een rondje langs de
politieke partijen en vroeg
om hun reactie op de uit
spraak van de RvS. Deze leest
u op pagina 9.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

brandweerkazerne diverse vrijwilligers onderscheiden
schap en samenleving. Vijf spuitgasten ontvingen de

Brandweeronderscheiding opgespeld en twee van hen

werden zelfs Koninklijk onderscheiden. Veel collega’s, familieleden en vrienden woonden de uitreikingen bij.

Menno Trouw (r.) wordt toegesproken door de burgemeester

Spuitgasten die minimaal 20
jaar aaneengesloten lid zijn
van de vrijwillige brandweer,
komen in aanmerking voor de
Brandweeronderscheiding.
Rocco Termaat, al 25 jaar lid,
Rob Hermans (30 jaar) en
Fred van Limbeek (35 jaar)
kregen in bijzijn van collega’s,
familieleden en vrienden de
Brandweeronderscheiding
overhandigd door burge
meester Niek Meijer.
Menno Trouw en Sander
Boon kregen naast de Brand

weero nderscheiding nog
een extra erkenning omdat
zij nog verder gaan in hun
taken. Zij werden door de
koningin benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau
voor hun verdiensten voor
de maatschappij. Meijer
speldde hun, met de nodige
serieuze en vrolijke opmer
kingen, de bijbehorende ver
sierselen op.
Namens de Zandvoortse
Courant van harte gefelici
teerd.

19 december:
inloopavond natuurbrug Zandvoortselaan.
U bent welkom in De Blauwe Tram
van 19.00 tot 21.00 uur
Gemeente Zandvoort

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1

familieberichten
Op zaterdag 10 december 2011 overleed mijn zo dierbare
vrouw, onze lieve moeder, zus en vriendin

Divera Carolina Maria Vogt - Slebe
- Vera  28 januari 1960

† 10 december 2011

We zijn vol bewondering voor de wijze waarop ze met haar
ziekte is omgegaan. Verdrietig zijn we omdat we haar
zijn kwijtgeraakt, maar blij met de tijd die we
samen nog hebben gehad.
Zandvoort:

Jeroen Vogt
Wilco Vogt en Kim Demmers
Dieuwertje Vogt en Richard Vossen

Haarlem:

Liesbeth Slebe en Monique Korfage

Nieuw Vennep: Frans en Tiny Slebe
Zandvoort:

Marléne en Edward ter Bruggen

Alle betrokkenen bij de revalidatie en verpleging in de
Jacobkliniek zijn we dankbaar voor de liefdevolle zorg die
Vera de afgelopen maanden heeft gekregen.
Fahrenheitstraat 32
2041 CH Zandvoort
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en condoleren
op donderdag 15 december van 19.00 tot 20.00 uur in
Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 16 december
om 10.45 uur in de Agathakerk, Grote Krocht 45 te Zandvoort.
Aansluitend vindt de crematieplechtigheid plaats om 12.45 uur
in crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te
Driehuis (Velsen).
Na afloop zal er gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten in de
ontvangkamer van het crematorium.

waterstanden

Onze allerliefste

FERDINAND ROBERT DORSMAN
is gestorven
Zandvoort,
12 maart 1958
Venetië
Amstelveen

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Bekijk ons kerstmenu op pagina 13

Max Dorsman Lemstra
Arend Dorsman

Heemstede
Montreal

Strandpaviljoen 23
www.clubnautique.nl

Ingrid Lemstra en
Emile Kruyt
Marie Hobe - Dorsman

dec

Wout Hobe
Zandvoort
Noordwijkerhout

Johan Dorsman en
Anky Dorsman
Kees Dorsman

Amsterdam

Elisabeth Wytzes

Amsterdam

Jhim Lamoree

Ferdinand is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar gelegenheid
is tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 14 december
van 19.00 tot 20.00 uur en op donderdag 15 december van
14.30 tot 15.30 uur.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 16 december
om 10.30 uur in de Nederlands Hervormde Kerk, Poststraat 3
te Zandvoort.
Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren in Restaurant
”De Haven van Zandvoort”, Paviljoen 9, Strandafgang Paulus
Loot 9 (achter Holland Casino) te Zandvoort.
Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden.

dankbetuiging

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

Hoog

Laag

Hoog

Laag

Hoog

15
16
17
18
19
20
21
22 00.41

01.55
02.35
03.26
04.16
0 5.1 6
0 6 .1 5
07.50
08.45

06.20
06.59
07.49
08.50
09.56
11.00
12.08
13.08

14.15
14.54
15. 45
16.35
1 7. 4 4
19.00
1 9. 5 4
21.20

18.27
1 9 .1 6
20.09
21.20
22.31
23.38
-

w

a

t

kerkdiensten -

e

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort • www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. D.C. Nicolai uit Zandvoort
RK Parochie St. Agatha • www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor D. Duijves en C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Viering in Agathakerk

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
Lenie Leising - Koper
Zandvoort, december 2011

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

Natuurbrug Zandvoortselaan
Inloopavond 19 december
Komende weken ligt de ontwerp-omgevingsvergun
ning voor de natuurbrug over de Zandvoortselaan in
Zandvoort ter inzage. Op 19 december a.s. organiseert
de gemeente een inloopavond over de natuurbrug.
U bent tussen 19.00 uur en 21.00 uur van harte
welkom in het Louis Davidscarré, De Blauwe Tram,
Louis Davidsplein, 1 in Zandvoort.
Voor meer informatie: www.natuurbrugzandpoort.nl
of www.zandvoort.nl
De brug is een initiatief van Nationaal Park Zuid-Kennemerland,
PWN, Natuurmonumenten, Waternet, Gemeente Zandvoort
en provincie Noord-Holland en wordt mede mogelijk gemaakt
door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Gemeente Zandvoort
A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

Erika

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

2

r

Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Voorgangers: echtpaar Souisa-van Petegem
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

Her
man Leising
erman

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Tel. 023 57 157 07

Giulio Bono

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken,
zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank voor
uw aanwezigheid, bloemen, kaarten en condoléances na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Reserveer op tijd voor het
kerstdiner bij Club Nautique

Amsterdam - New York,
4 december 2011

december
17 Opening ijsbaan - Raadhuisplein, aanvang 12.00 uur
17 Sprookjeswandeling - Op zoek naar levende

sprookjesfiguren. Raadhuisplein en Kerkplein, aanvang 16.30 uur

De Babbelwagen; gezellig en informatief
De twee zaaltjes van het gastvrije hotel Faber waren za-

terdag 10 december weer goed bezet met inwoners die
het verleden van Zandvoort koesteren. Zandvoortkenner
en vrijwilliger bij de Babbelwagen Ton Drommel was de

aangewezen persoon om de ingekleurde foto’s van G.N. de
Heer aan elkaar te babbelen.

17 Muziekpaviljoen - Sgt. Wilson’s Army Christmas Show,
13.00 – 16.00 uur

17 Kerstbal dansavond - Danscentrum Dolderman,
theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

18 Muziekpaviljoen - Kerstsongs door Zandvoortse koren,
13.00 – 15.00 uur

18 Jazz in Zandvoort - Willem Hellbreker & Tilmar Junius
in theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

18 Classic Concerts - Zandvoorts Mannenkoor en Music All In.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

23 Koopavond - Westside Dickensorkest, 13.00 – 16.00 uur
23 Koopavond - Swing Dutch Dixieland kerstband,
16.00 – 20.00 uur

24 Kerstsamenzang - Kerstavond, Kerkplein,
21.00-23.00 uur

Kerstconcert met
Zandvoortse koren
Komende zondag is in de Protestantse kerk het traditionele
kerstconcert van de stichting Classic Concerts. Het is een gemengd concert van het Zandvoorts Mannenkoor en het vrou-

wenkoor Music All In met samenzang, twee koren en solisten.
Het geheel staat onder leiding
van de dirigenten Wim de
Vries en Minoeska Sas. Theo
Wijnen bespeelt de vleugel, en
is tevens gastdirigent bij beide
koren, en Toos Bergen verzorgt
de kerstdeclamatie.

Tegenwoordig is zij actief als
zangeres, zangpedagoge en
leidt zij verschillende (project)
koren. Tevens heeft zij een ei
gen zangpraktijk in Zandvoort.
Sinds zes weken dirigeert zij
Music All In.

Het Zandvoorts Mannenkoor
en het vrouwenkoor Music
All In behoeven geen nadere
introductie. Al vele keren heb
ben deze Zandvoortse koren in
onze gemeente opgetreden en
beide hebben een schat aan er
varing. Ook Wim de Vries kent
menige Zandvoorter, mede
omdat hij al vanaf 2004 de
dirigent is van het Zandvoorts
Mannenkoor. Anders is dat bij
Minoeska Sas. Zij studeerde
zowel klassieke zang als koor
directie aan diverse conserva
toria in binnen- en buitenland.

Zowel voor als na de pauze
staan een groot aantal lie
deren, liedjes en koorwerken
uit allerlei tijden op het pro
gramma, die in diverse sa
menstellingen zullen worden
gebracht, gelardeerd door
samenzang met de toehoor
ders in de kerk. Het belooft
opnieuw een zeer sfeervol
concert te worden.
Het concert op 18 december
begint om 15.00 uur en de
kerk gaat om 14.30 uur open.
De entree bedraagt € 5.

Boerderij Zwemmer, op de achtergrond hotel d' Orange

door Nel Kerkman

Voor degene die niet weten
wat ‘de Babbelwagen’ bete
kent is een kleine uitleg op
zijn plaats. De Babbelwagen
is 12 jaar terug opgericht door
Marcel Meijer en heeft als
doel een gezellige middag of
avond aan te bieden over het
cultureel historische leven
van Zandvoort door middel
van diapresentaties en films.
Inmiddels wordt Meijer door
een enthousiaste en actieve
groep vrijwilligers en kenners
van de Zandvoortse historie
ondersteund. Met als nieuw
komer Bert van Beek, die het
technische gedeelte voor zijn

rekening neemt. De aange
boden diapresentaties die
via twee projectieschermen
te volgen zijn trekken veel
bezoekers die geïnteresseerd
zijn naar het oude Zandvoort.

Feest van herkenning

De ingekleurde foto’s met
oude en onbekende afbeel
dingen laten dit keer een
Zandvoort zien uit de perio
de vlak aan het begin van de
vooruitgang als badplaats. De
virtuele rondwandeling be
gon midden in het centrum
bij het fraaie plantsoen van
het voormalige Tramplein,
nu bekend als Raadhuisplein.
Op de verdere rondrit zijn

ook de schitterende gebou
wen te zien van het Kurhaus,
de Passage, diverse hotels en
huizen. Grote hilariteit gaf de
uitleg van Drommel dat veel
gebouwen door brand zijn
verwoest, zelfs de gestrande
boot ‘de olieman’ was slacht
offer van het vuur. De terug
blik naar het verleden geeft
altijd veel gesprekstof in de
zaal. Soms zijn de bezoekers
het oneens met de informatie
en dat laten ze dan duidelijk
blijken. Het verhoogt de knus
se, huiselijke sfeer die altijd bij
deze avonden aanwezig is.
Mede door sponsoren wor
den de bezoekers verrast
met heerlijke attenties. Een
kop koffie en later een bit
terbal worden aangeboden
door hotel Faber, Harry Faase
trakteert op oliebollen en het
eerste drankje wordt altijd
aangeboden door garagebe
drijf Auto Strijder. Een kleine
bijdrage in de kosten aan het
eind van de avond is uiter
aard vanzelfsprekend, want
voor niets gaat de zon op. Het
motto: de ontmoeting tussen
mensen stimuleren op een
gezellige en vooral vrijblij
vende manier, staat centraal
bij de Babbelwagen. Naar de
volgende voorstelling wordt
al weer reikhalzend uitgeke
ken maar daar moeten we tot
2012 op wachten.

Amsterdamse wint Zandvoortse fiets
Mevrouw Wunderink uit Amsterdam is de gelukkige eigenaar geworden van een nieuwe fiets. Zij won de tweewieler omdat zij tijdens de Nationale 50+ dag haar gegevens
had achtergelaten bij VVV Zandvoort.

Mevrouw Wunderink (l.) ontvangt haar nieuwe fiets

Ze kwam al geregeld in
Zandvoort en nadat ze vorig
jaar de Nationale 50+ Dag
aan zich voorbij moest laten

gaan, kon ze dit jaar gelukkig
wel van de partij zijn. “Ik heb
aan veel activiteiten meege
daan en de onderdelen waar

ik op deze dag geen tijd voor
had, heb ik tijdens een van
mijn volgende bezoeken aan
de badplaats alsnog gedaan”,
aldus Wunderink.
Amsterdam is een echte fiets
stad en mevrouw Wunderink
gaf aan dat zij veel gebruik
van de fiets zal gaan maken.
Wellicht komt ze er ook nog
eens mee naar Zandvoort.
“Maar dan wel met de trein,
want de afstand AmsterdamZandvoort per fiets is net iets
teveel van het goede. Het
moet wel leuk blijven”, aldus
de Amsterdamse, die ape
trots de fiets in ontvangst
nam van VVV Zandvoort di
recteur Lana Lemmens.

column
Volgens mij …

ben ik nog niet toe aan de
Kerst. Ik moet nog even bij
komen van het feestje van
Sinterklaas. Het was weer
als vanouds heel gezellig
met veel gedichten en sur
prises. De gelovige in de fa
milie bleef standvastig. Er
is één echte Sint en de rest
zijn neppers was haar ziens
wijze. Daar konden we het
mee doen. Mijn hamvraag of
de kerstboom uit de motten
ballen moet, wordt resoluut
door Hans beantwoord: “Dit
jaar vieren we Kerstmis met
boom!” Punt uit, discussie
gesloten. Kijk zo gaat dat in
een geëmancipeerd gezin. Ik
kan hem nog net tegenhou
den om het huis direct met
lichtjes te versieren. Een week
voor Kerst is vroeg zat.
In ieder geval zijn de duis
tere dagen voor Kerst in
Zandvoort van de baan. In de
winkelstraten hangt eindelijk
de nieuwe feestverlichting. Ik
moet eerlijk bekennen, het
valt me 100% mee. Bij de sa
tépalen vind ik de verlichting
niet zo fraai staan maar als
de ‘rokjes’ branden valt het
scheve gedeelte weg. Pas
nu merk ik hoeveel soorten
straatlantarens er zijn. Het
probleem dat de lantarens te
laat aan gaan kan misschien
opgelost worden met een
zonnepaneeltje op de licht
mast. Zijn we van dat gezeur
af én het kost de gemeen
schap minder stroom. Ook
de grote kerstbomen staan
te pronken bij de aan-en af
voerwegen en in Zandvoort
Noord. Op het Raadhuisplein
is de ‘parkietenkooi’ artistiek
versiert met straks als kers op
de taart: de ijsbaan.
Zo te zien schijnt het licht al
overal. Bij de een ingetogen,
bij de ander is ‘t meer ‘kunst
en kitsch’, met knipperende
klokjes, springende herten
en bungelende kerstmannen
aan de gevels. Hoewel
Kerstmis het feest van
het licht is, wordt de ker
mis eromheen steeds
groter. Voor mij mag dat
best ietsje minder zijn.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:
Timmercursus, voor jongens en meisjes
Van poppenhuismeubels tot vogelhuisjes, alles kun je leren maken.
27 januari t/m 27 maart
Vrijdag 15:30 – 17:00

Peuters in beweging, vanaf 2 jaar

Samen met (groot)ouder de wereld spelenderwijs ontdekken.
15 februari – 25 april
Woensdag 9:30 – 10:30

Creatief met digitale foto’s, vanaf 9 jaar.
Donderdag 15:30 – 16:45

19 januari – 23 februari

Theater maken. Maak kennis met theater maken
en leer wat erbij komt kijken.
Woensdag16:00 – 17:30

11 januari t/m 22 februari

Donderdag 15:00 – 17:15

19 januari t/m 23 februari

Kooking 4 Kids, wegen, snijden,bereiden en lekker eten.

Volwassenen bewegen:
Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30

12 januari t/m 26 april

Vrijdag 11:00 – 12:00

13 januari t/m 27 april

Hatha Yoga, gymnastiek voor lichaam en geest.

BY CHRIS KUIN

Laatste weekend
Hugoos by Chris Kuin!
Iedereen bedankt voor de
afgelopen fijne jaren.
Wij wensen jullie allemaal
een heel gelukkig en
smakelijk culinair 2012
Team van Hugoos.
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680
www.restauranthugoos.nl

en leer van al wat er leeft.

7 maart t/m 4 april

Creatief:
Numerologie Workshop,
beter inzicht in jezelf door de magie van de getallen.

Donderdag 9:00 – 12:00

12 januari

Aquarelleren/Open Atelier
Dinsdag 9:30 – 12:00
13:00 – 15:30

24 januari t/m 17 april

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of
Donderdag19:30 – 22:00

Improvisatie Toneel,

23 januari t/m 23 april
26 januari t/m 19 april

de vloer op, de Lama’s, theatersport!

Donderdag 20:00 – 22:00

2 februari t/m 26 april

Dinsdag 19:30 – 21:30

3 januari t/m 27 maart

Bridge beginners, spel voor hoofd en handen.
Glas in Lood,

Winterjas 30%
Wintercollectie 1ste ronde
2e artikel € 1,99

Alle kerstcollectie 10% korting
Minimaal € 100,- inkopen 1 tasje gratis van ons
Haltestraat 40 • T. 023-5714006

Word lid van de ANBO
met een speciale actie!

een oeroude ambacht met prachtige resultaten.

woensdag 19:30 – 22:00

25 januari t/m 21 maart

Talen:
Spaans II Een vervolg op Spaans I of voor mensen met
een klein beetje kennis van de taal.
Woensdag 20:30 – 22:00

25 januari t/m 18 april

Nederlands Als Nederlands je 2de taal is of wanneer je
je grammatica wilt ophalen.

Donderdag 10:30 - 12:00

26 januari t/m 19 april

Donderdag 13:00 - 14:30

26 januari t/m 19 april

Engelse Conversatie

Computer:
Picasa fotobewerking
Woensdag 20:00 – 22:00

18 januari t/m 22 februari

Dinsdag 10:00 – 12:00

17 januari t/m 31 januari

Senioren Snuffelcursus

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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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

Beide kerstdagen
geopend vanaf 11.00 uur
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

Reserveren gewenst
023-5712102

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.

De medewerkers
van Harocamo
Brasserie restaurant Harocamo

wensen u fijne feestdagen!!
Kerkstraat 14 | 023-5712102

Brasserie restaurant Harocamo

Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort • Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Seniorenmenu: € 7,00

Struinen in de Duinen, geniet van het voorjaar
Woensdag 10:00 – 11:30

Seniorenmenu: € 7,00

3 gangen menu a la carte
€ 29,50

Opkomen voor de belangen van ouderen is in deze tijd
noodzakelijk. Met meer leden maken wij onze vereniging
niet alleen in Zandvoort groter en sterker maar ook
landelijk en provinciaal. Naast service- en dienstverlening
organiseren wij een gevarieerd programma van activiteiten.
Wellicht is het de moeite waard om te bezien of u, door het
lidmaatschap van de ANBO, korting kunt krijgen op uw
bestaande of een andere zorgverzekering. Dat kan per jaar
wel eens een aardig bedrag opleveren: Bel hiervoor
0182-304500 of surf naar www.anbo.nl/zorgverzekeringen.
Verder loopt er een speciale actie tot 31 december, waardoor u de eerste drie maanden gratis lid bent.

Voor 2012 geldt een jaartarief van € 35,45
en voor het partnerlid op hetzelfde adres € 32,10
Meer weten? Bel het Zandvoortse secretariaat en
vraag naar Truus van der Voort, tel. 5712215.
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Kibbeling met frites, sla en sausjes
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Do 24-09-09
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Za 26-09-09
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Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool

TIROLER STUBERL
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

Van 21
t/m 31 December
Kerkstraat 14 | 023-5712102
Een heerlijk 3 gangen Kerstmenu!

Tomaten of Champignonsoep
❅❅❅
Schnitzel 200 gram (keuze uit 20 soorten)
of
Kabeljauwfilet met mosterdsaus
❅❅❅
Dame Blanche
of
Wafel Tirol
		
Slechts 17,50 Euro
U kunt natuurlijk ook gewoon
een a la carte keuze maken!
Tiroler Stuberl
Passage 28-30, 2042KV Zandvoort
Tel: 023-5718732 • www.tiroler-stuberl.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Storm raast over Zandvoort

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Oorkonde voor
Amazing Asia

Het ging er soms hard aan
toe vorige week. Met name
op vrijdag haalde de wind af
en toe flink uit en kwam het
tot windkracht 9 langs het
strand. De brandweer moest

meerdere keren uitrukken,
o.a. naar het Beach hotel
Esplanade en de Watertoren,
maar over het algemeen
bleek de schade mee te val
len. Het getij kroop over het

zand omhoog tot aan de vas
te paviljoens, maar ook daar
bleef schade gelukkig gro
tendeels gespaard. Hoe de
komende dagen zich zullen
ontwikkelen is afwachten.

Willem Harder wint Zandvoortquiz
Afgelopen zondag werd in café Oomstee de eerste Zandvoortquiz georganiseerd. Een 20-tal deelnemers had zich
aangemeld om hun kennis van het oude en hedendaagse
Zandvoort te toetsen.

Vlnr. Ton Drommel, Willem Harder en Bert van Beek

De quiz was georganiseerd
door de Vrienden van Oom
stee, met medewerking van
Ton Drommel en technische
ondersteuning van Bert van
Beek. Drommel had 52 foto's
uitgezocht en daar vragen
aan verbonden, die op een
groot scherm werden ge
projecteerd. Uiteindelijke
winnaar werd Willem Harder
met slechts 8 foute antwoor
den. Hij liet Huig Molenaar
(2e met 11 fout) en Tom
Hendriks (3e met 17 fout)
achter zich.

ZANDVOORT SCHOON!? trakteert……….

Het afgelopen jaar is het project ZANDVOORT SCHOON!? opnieuw breed in de belangstelling
geweest. Diverse schoonmaakacties, opruimen van vuurwerkresten, hondenpoepzakjes, gescheiden inzameling van plastic en papier, het vegen van het eigen straatje en de goot voor de
deur, onkruidbestrijding, overhangend groen, Schoonste strand van Nederland, wijkspreekuur,
bruikbare spullen naar de Schalm, de afvalkalender: elke week kwam er wel iets aan de orde.
Dit alles leverde weer veel positieve of kritische reacties op via de radio, de krant, de mail en
de meldlijn van de gemeente. Of tijdens de ronde tafelgesprekken van de gemeenteraad.
Maar bovenal: veel inwoners deden op hun manier een duit in het afvalzakje door de handen
uit de mouwen te steken!
De gemeente wil alle Zandvoorters die ook in 2011 hebben bijgedragen aan ZANDVOORT
SCHOON!? hartelijk danken en dit graag onderstrepen met een kleine attentie:
Knip bijgevoegde bon uit en ga er mee naar de Hollandsche Gebakkraam op het Raadhuisplein.
Tot en met donderdag 29 december kunt u daar op vertoon van deze bon twee heerlijke
oliebollen halen.

Goed voor
twee ZANDVOORT SCHOON!?- oliebollen
gratis af te halen bij de Hollandsche Gebakkraam aan het Raadhuisplein

Geldig tot en met donderdag 29 december 2011

Zondag 30 oktober jongst
leden organiseerde de
Lionsclub Zandvoort haar
jaarlijkse bridgedrive in
een 8-tal horecagelegenhe
den. De opbrengst voor het
goede doel bedroeg dit jaar
maar liefst € 4.200. Aan alle
154 paren was gevraagd een
cijfer te geven voor de ter
plekke geserveerde lunch.
Naar het oordeel van de
deelnemers komt deze eer
voor de tweede keer toe aan
Amazing Asia, Zeestraat 49,
dat een waardering van
9,15 kreeg, zeer nipt ge
volgd door Filoxenia in de
Haltestraat met een 9,14.
Burgemeester Niek Meijer,
lid van de Lionsclub en een
van de gastheren tijdens
het toernooi, overhandigde
de oorkonde aan mevrouw
S.F. Cheung Wong en Simon
Man, die deze samen met
de medewerkers vol trots in
ontvangt namen.

Zingen voor stille armen

De ‘vrolijke zangers’ oftewel
I Cantatori Allegri gaan op
zondagmiddag 18 decem
ber opnieuw christmas ca
rols zingen voor het goede
doel. Dat gebeurt, al wande
lend door het centrum van
Zandvoort, in Dickensiaanse
outfit. Het goede doel is net
als vorige jaren ‘de stille ar
men’ in de regio (Stichting
Comité Bijzondere Hulp
Zuid-Kennemerland). Dit
jaar wordt in elk geval ge
zongen in het Zandvoortse
Muziekpaviljoen op het
Raadhuisplein, bij de Bruna
en aansluitend op diverse
plekken in hartje Zandvoort.
Sponsoren kunnen zich per
e-mail melden bij Jan Peter
Versteege (zangstudio-ver
steege@zonnet.nl) en hun
gift storten op 3499150 t.n.v.
J.P. Versteege Zandvoort, o.v.v.
‘Kerstactie 2011’. Zij mogen
kiezen welke carols bij hen op
de stoep of binnen worden
gezongen, mits het adres op
loopafstand is van het dorps
centrum.

Aantrekkelijke
kerstmarkten

Lunchen met prijswinnaars

D i t j a a r b e s t a at d e
Beatrixschool 50 jaar en
het jubileum is in septem
ber feestelijk gevierd met
activiteiten en wedstrijden.
Tijdens de opening van de
feestweek beloofde burge
meester Niek Meijer om met
twee prijswinnaars te gaan
lunchen. Op 8 december
heeft hij zijn belofte ingelost
en samen met zijn vrouw
Jannie, Nora van Donselaar
uit groep 3 en Joëlle Paap
uit groep 6 bij Grand café
XL geluncht. Het was voor
de winnaars een lunch om
nooit meer te vergeten!

Zowel in Stichting Nieuw
Unicum als in zorgcentrum
De Bodaan werden vorige
week woensdag uitgebreide
kerstmarkten georganiseerd.
Op beide locaties waren al
lerlei extra feestelijkheden
en werd er flink gegeten en
gedronken. In Nieuw Unicum
werden alle gasten extra fees
telijk toegezongen en oliebol
len en appelflappen waren de
tophits in de Bodaan. Beide
Kerstmarkten waren zeer
uitgebreid en gaf de bezoe
kers veel mogelijkheden om

een leuk kerstcadeau uit te
zoeken. Een hartelijke en
ontspannen sfeer gaf aan
dat alle bezoekers meer
dan welkom waren. Samen
met de standhouders werd
optimaal genoten van de
vele aangeboden keuzes en
konden beide organisaties
terugzien op een zeer ge
slaagd kerstevenement.

Schaapjes in ‘t veld

Op zondag 18 decem
ber kunt u al helemaal in
kerststemming komen. In
en rondom het bezoekers
centrum De Zandwaaier
in Overveen is van 12.00
tot 16.00 uur de schaaps
kudde van het Nationaal
Park met herder aanwezig.
Deze kudde bestaat uit on
geveer 250 schapen van het
ras Veluws Heideschaap en
Schoonebeker. In het sfeer
volle bezoekerscentrum is er
een levende kerststal te be
wonderen. Het Shantykoor
uit De Zilk zingt vanaf 16.00
uur allerlei kerstliedjes. Bij
het Duincafé, grenzend
aan De Zandwaaier kunt u
terecht voor een glas glüh
wein, beker warme cho
comel en andere lekkere
winterse versnaperingen.
Aanmelden voor deze dag
is niet nodig en de toegang
is gratis. Verzoekje aan de
kinderen: kom verkleed als
herdertje, engeltje of een
ander kerstfiguur.

Kerstsfeer bij
inlooppunt

Zoals al eerder vermeld is
er elke woensdag van 10.00
tot 12.00 uur een koffie-in
loop in de St. Agathakerk,
georganiseerd door Steun
punt OOK Zandvoort. Te
gen een kleine vergoeding
voor een heerlijk kopje
koffie zijn alle 55 plussers
welkom in de kerk aan de
Grote Krocht. Op woens
dag 21 december wordt het
kerstverhaal verteld.
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Kerst-Vers bestel je bij:

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Installatiebedrijf
Ton Bakker

Vandaag besteld,
morgen bezorgd!
Thuis of op kantoor.

Tel.: 023-572 01 52
06-402 952 13
www.ton-bakker.com

Beveiliging voor particulier en bedrijf

Alarm:
Het is weer vroeg donker.
Het aantal inbraken
neemt toe. Geef inbrekers
geen kans, beveilig uw
woning of bedrijf goed!

Tijdelijke actie
Compleet alarmsysteem

vanaf

€ 750,-

(excl. BTW)

De winter een slag voor zijn.
Laat je CV ketel nakijken.
Onderhoud zonder vast service contract.
Vaste prijs € 70,- excl. onderdelen.

Bel voor vrijblijvend advies

020 - 6595558

www.hbalarmsystemen.nl

Vrijdag 23 december koopavond in Zandvoort tot 21.00 uur!!!
Blijf dus vooral in Zandvoort om uw inkopen voor de feestdagen te doen!
Deelnemende bedrijven:

Kerkstraat

Haltestraat

Grote Krocht

Kerkplein

Avenue
Banana Moon
Beachim
Bibi for Shoes
C'est Bon
Drommel Exclusief
ETOS
Harocamo
Haven van Zandvoort
Judy's
Music Store
Play IN
Pole Position
Sacktime
Sizeless
TaHwa
Van Dam
VVV Zandvoort
Walk of Fame
YAYA Zandvoort
Zandvoort Optiek

Apart
Blokker
Brasserie Plaza
Dreams & Daytime
Emotion by
Hearts
Intertoys
La Couronne
Pour Vous Moerenburg
Pesce Fresco
Quinty fashion
Restaurant 't Geveltje
Restaurant MMX
Restaurant Zaras
Sea optiek
Vlug fashion

Albert Heijn
Bruna Balkenende
Dobey Zandvoort
Gall & Gall
Rosarito
Shanna's Shoe Repair
Slinger Optiek
Radio Stiphout
Toerkoop Reisbureau
Kaashuis Tromp

Café Koper
Febo
Grand café XL
Heintje Dekbed
Hema
Kruidvat
Restaurant Bliss
Ristorante Andrea
Snackbar Het Plein
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Ook op donderdag 22 december zijn diverse winkels open!
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Bouw brandweerkazerne feestelijk gestart
Met het slaan van vier piketpaaltjes is afgelopen zaterdag
de bouw van de nieuwe brandweerkazerne en het onder-

komen van de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) officieel gestart. De handeling werd verricht met een grote
voorhamer door burgemeester Niek Meijer, geassisteerd
door Sander Boon namens de brandweer en Jan-Hein Carré van de ZRB.

De eerste paal van de nieuwe kazerne wordt geslagen

Daarna schoot ‘supervrij
willigster’ Corina Koning
via een kanon een confetti
bom de lucht in, waarna een
groot billboard met alle ge
gevens over de nieuwbouw
werd onthuld. Het nieuwe
complex bevindt zich aan
de Linn aeuss traat/hoek
Kamerl ingh Onn ess traat,
pal naast de begraafplaats
en de spoorlijn.
Er waren veel vrijwilligers op
de plechtigheid afgekomen,

van zowel de brandweer als
van de reddingsbrigade. Over
de hele linie waren er vrolijke
gezichten. Iedereen was blij
dat de bouw nu kan begin
nen en dat ze in 2013 samen
over één onderkomen kun
nen beschikken. Dat het een
gezamenlijk gebouw wordt,
was niet op te maken op
het bouwbord. Daar stond
wel de brandweerkazerne
vermeld, maar de ZRB was
vergeten… Een kniesoor die
daar op lette, maar toch…

Inbraak in kantine
SV Zandvoort
In de nacht van afgelopen zondag op maandag is bij voetbalclub SV Zandvoort ingebroken. Met een koevoet hebben één of meerdere personen zich toegang verschaft tot
het clubhuis aan de Duintjesveldweg.
De daders hebben gepro
beerd diverse afgesloten
ruimten en kantoren open
te breken, echter zonder
resultaat. Er is enorm veel
schade gemaakt en uitein
delijk zijn er twee flatscreen
TV’s buit gemaakt, die in het
centrale gedeelte waren op
gehangen.
De club is hierdoor behoorlijk
geraakt en het bestuur be
treurt uiteraard de inbraak.

“Wij hopen dat dit snel
wordt opgelost en dat er bij
de politie tips binnen komen
over een mogelijke dader(s)”,
aldus penningmeester Chris
Jongbloed. De daders zou
den alle tijd hebben gehad,
aangezien de kantine van
SV Zandvoort vrij ver afgele
gen ligt. De politie heeft de
zaak in onderzoek en roept
getuigen, of mensen die iets
weten, op om zich te melden
via 0900-8844.

Ladderwagen

Burgemeester Meijer maak
te dit na afloop bij de kof
fie in de aula van de Alge
mene Begraafplaats goed,
door iedere vrijwilliger, van
zowel reddingsbrigade als
brandweer, een sleutelhan
ger met beide logo’s en ma
quette van de nieuwbouw
aan te bieden. Brandweer
commandant Sander Boon,
die een dag eerder was
geridderd, bood de bur
gemeester op zijn beurt
een Lego-bouwpakket aan
van een brandweerladder
wagen, die in de nieuwe ka
zerne, zo vindt iedere Zand
voorter, thuishoort. Daarna
werd een grote chocolade
ladderwagen aangesne
den. Was dit symbolisch? In
ieder geval merkte een van
de snoepers op dat er een
“bittere nasmaak aan zat”.
Meijer zag er de humor wel
van in, al zal de strijd om
het behoud van de ladder
wagen nog hevig worden.

Ontwerp

Het moet gezegd, op het
plaatje ziet de nieuwe ka
zerne er heel apart uit.
Vooral de vorm en de zand
kleur zijn heel opvallend.
Daar was architect Helga

Snel, van Jeanne Dekkers
Architectuur, het uiteraard
roerend mee eens. “Dit is
de zevende kazerne die we
hebben ontworpen. Ik moet
zeggen dat de samenwer
king tussen gemeente,
brandweer en reddings
brigade heel prettig is ge
weest. Zij hebben duidelijk
gemaakt wat de wensen
waren, ik heb dat proberen
te vertalen in een ontwerp.
En dat is volgens mij goed
gelukt, ik ben er verschrik
kelijk blij mee dat ieder
een zich erin kan vinden.”
Brandweer-vrijwilliger Jos
Berkhout was er ook trots op
dat de kosten van het hele
complex binnen de begro
ting zullen blijven. Dus geen
‘Noord-Zuidlijn’-achtige
toestanden? Burgemeester
Meijer was daar duidelijk
over: “We hebben er al
lemaal bovenop gezeten.
Dus er zitten geen lijken in
de kast.”
De bouw van de nieuwe ka
zerne gaat circa een jaar du
ren. De planning is dat het
nieuwe onderkomen van de
brandweer en de reddings
brigade in het voorjaar van
2013 in gebruik kan worden
genomen.

Succesvolle collectes
Zandvoorters waren afgelopen maand gul tijdens de collecteweken van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en het Nationaal MS Fonds.
Tijdens de landelijke col
lectie in november is in
Zandvoort het fantastische
bedrag van € 1.835,- opge
haald voor de NSGK. Een
belangrijke bijdrage aan
dit succes is geleverd door
de enthousiaste collectan
ten en een aantal lokale
ondernemers (Bertram en
Brood, Daniël Groente en
Fruit en de Kaashoek). Het
geld wordt aan verschil
lende projecten besteed,
onder andere aan een va
kantie voor gezinnen met
een gehandicapt kind en

een speeltuin waar zowel
gehandicapte als niet-ge
handicapte kinderen samen
kunnen spelen.

Nationaal MS Fonds

Tijdens de collecteweek van
het Nationaal MS Fonds
hebben de collectanten, het
waren er slechts acht, samen
€ 814 opgehaald in Zand
voort. Wie de collecte vol
gend jaar als collectant wil
ondersteunen, kan contact
opnemen met het Nationaal
MS Fonds, 010-5919839 of
www.nationaalmsfonds.nl.

Mona’s Smulkeuken

door Erna Meijer

Wilt u met de komende feestdagen eens iets heel anders en
dus een apart diner op tafel zetten, dan moet u snel contact

opnemen met Ramona Jonkhout. Afgelopen september is
deze veelzijdige vrouw (32) gestart met Mona’s Smulkeuken.
Het is ontstaan uit haar
passie voor gezond eten en
met name de vegetarische
keuken. “Vroeger heb ik een
aantal jaren als gezinshulp
gewerkt en toen al probeerde
ik steeds iets nieuws te ver
zinnen. Na enige jaren veel
gekookt te hebben, zowel
beroepsmatig als privé, heb
ik besloten om mijn kook
kunsten met de wereld te
delen. Gezond eten betekent
je lekker voelen en als je ge
zond eet, geef je je lichaam de
energie die het nodig heeft”,
vertelt Ramona, die behalve
een collega van mij is (zij
schrijft namelijk regelmatig
voor de ‘uitgesproken’ pagi
na), ook creatief schildert en
op het Amsterdam Fashion
Institute de HBO-studie
‘Fashion & branding’ bijna
heeft afgerond.
De vegetarische keuken van
Mona, die uiteraard ook zo
veel mogelijk met biologische
producten werkt, is anders
dan de standaard keukens.
Het is voedzaam, vernieu
wend, vooral vers en boven
dien met liefde bereid! Alles
is lekker en gezond en zonder
suiker bereid, “want suiker
is gif” (als zoetmiddel ge
bruikt zij honing, agave- en/
of ahornsiroop). Haar motto
is: Wees bewust van wat je
eet en vraag je tevens af of
een dier, als je toch vlees of
vis wilt eten, geleden heeft.
“Mensen kunnen keuzes ma
ken; hoe fijn is het niet om
je fit en gezond te voelen,

wat weer bijdraagt aan een
goed leven. Weliswaar zijn
biologische producten vaak
duurder, maar dan eet je
toch een zak chips minder?”,
geeft ze vol overtuiging aan.
In de toekomst wil zij graag
workshops en lezingen ge
ven, waarbij ook het steeds
populairder wordende ‘raw
food’ aan de orde komt.
Wie op haar zelfgemaakte
website een kijkje neemt, ziet
daar een feestmenu staan
waarvan het water je al in de
mond loopt. Wat te denken
van een lekker gevulde qui
che met prei, aubergine en
feta- en Parmezaanse kaas.
Of balletjes, gemaakt van no
tengehakt en verse koriander,
gevulde paddenstoelen met
pistachenoten, kerstomaten
en olijfolie of zeer aparte
pompoenkoekjes. Voor de
zoetekauwen onder ons
maakt zij kerstflapjes, een
amandelstaaf, chocolade pe
cantruffels en als verrukkelijk
sluitstuk van de kerstdis een
appel/peren notentaart. Laat
je verrassen en geniet!
Mocht u andere (smul)wen
sen hebben, neem dan ge
rust contact met haar op. Zij
maakt menu’s op maat en
komt, indien gewenst, zelfs
als kok bij u thuis. Al het eten
wordt in Zandvoort en om
geving gratis thuisbezorgd.
Mona’s Smulkeuken, tel. 0641205663. De website: www.
m o n a s s m u l ke u ke n . co m
geeft nog meer informatie.
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ACTIE
Uitnodiging
DECEMBERMAAND

&Daytime
Daytime
Dreams&
De Sale is begonnen !!

Op alle mode van Ti-Mo en op alle tassen!

1 artikel
20% korting
2 artikelen 30% korting

op de totaalprijs!

BIJ AANKOOP VAN 3 PRODUCTEN 3e PRODUCT 50% KORTING
Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort
Tel.023-573 01 72 • www.lavogue-zandvoort.nl

De meest
creatieve ondernemer
van 2010 / 2011

3 artikelen 40% korting
4 artikelen 50% korting

m.u.v. de nieuwe collectie

Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 24 december van 07.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 31 december van 07.00 tot 16.00 uur

Voor gezellige en smaakvolle kerstdagen.
Zaterdag 17 december hebben wij een
proeverij van al onze kerstspecialiteiten.
Uit de keuken van Fleur:
diverse soepen,
hartige- als voorgerecht of amuse quiches.
Diverse wildpatés met gratis saus.
Kerstsalades o.a.:
viscocktail en eendenborst.
Mooie Franse kazen voor bij
de borrel of dessert.
Haltestraat 38, tel. 571 50 00

Voor de mooiste Kerst
lingerie A t/m E cup
Herfst/wintercollectie:
nu vanaf 20% korting!
Tot gauw op de Grote Krocht 20B.

Haar scHaamte
Anti glij ijzers
nu op voorraad
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00
Uw sloggi dealer

Scheren, harsen, epileren
en ontharingscremes behoren tot het verleden. Het
ontharingssysteem
van
ELLIPSE verwijdert uw
ongewenste haren in een
flits. Het ELLIPSE systeem
maakt gebruik van veilig,
zichtbaar licht dat uit een
flitslamp komt en waarmee
ongewenst haar overal op
het lichaam kan worden
behandeld. Ellipse I.P.L.
is flitslicht (geen laser)

Actie Actie Actie Actie Actie Actie Actie Actie Actie
Oksels - bikinilijn van € 95,- voor € 65,Oksels - bikinilijn -onderbenen van € 230,- voor €185,Uitstekende resultaten - Vergoeding zorgverzekeraar

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend
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Reacties politieke partijen op uitspraak Raad van State
over bestemmingsplan Middenboulevard
De Zandvoortse Courant heeft de Zandvoortse politieke partijen, die in de gemeente-

Woensdag 21 december wordt in NH Hoteles Zandoort

een regionale raadsmarkt over de bereikbaarheid van Zuid

raad vertegenwoordigd zijn, gevraagd om een reactie te geven over de uitspraak van
de Raad van State in verband met het bestemmingsplan Middenboulevard. De eerste
reacties die bij de krant binnenkwamen waren niet bepaald positief maar toen men
er langer over na gingen denken, en men uiteraard het vonnis langer kon bestuderen,
werden de uitspraken genuanceerder. Hieronder vindt u de reacties per partij. Echter
die van de D66 ontbreekt. Na twee verzoeken is die helaas niet (op tijd) bij de redactie
binnengekomen.
Fractievoorzitter
Ellen Verheij rea
geerde als volgt:
“Ondanks het feit
dat het bestemmingsplan
op een aantal onderdelen
wordt vernietigd, is de VVD
blij dat de RvS uitspraak
heeft gedaan. De gemeen
teraad had zichzelf een
wijzigingsbevoegdheid en
uitwerkingsplicht voorbe
houden. Dit was op grond
van de ‘oude’ Wet ruimte
lijke ordening toegestaan,
maar op grond van de
‘nieuwe’ wet niet. Zowel
bij de watertoren als het
Fenemaplein gaat het om
het parkeren. In beide ge
vallen gaat het om wel of
niet ondergronds parkeren.
Verder wordt aangegeven
dat de 3 uitwerkingsvarian
ten van het Palacegebied
niet concreet genoeg zijn
en de bewoners niet vol
doende duidelijkheid bie
den voor de toekomst. Het
is nu zaak om deze pun
ten te herstellen. De VVD
is nog steeds voorstander
van de ontwikkeling van de
Middenboulevard. De kri
tiek van de RvS geeft juist
een kans om snel tot een
concrete uitwerking van
de plannen te komen. We
kunnen nu weer verder.”

Fractiev oor
zitter Carl Simons houdt
nog een slag om de arm:
“De uitspraak liegt er niet
om. Sommige beroepen
worden gedeeltelijk ge
grond verklaard, een aantal
besluiten van de gemeen
teraad worden zelfs vernie

tigd. De implicaties hiervan
met betrekking tot het be
stemmingsplan in zijn ge
heel en delen daarvan, zijn
te technisch ( juridisch en
planologisch) en behoeven
nader onderzoek, alvorens
daarover een mening is te
formuleren.”

Sociaal
Zandvoort

Pa r t i j l e i d e r
Willem Paap is tevreden
met de uitspraak: “Dat wij
als gemeenteraad niet
bevoegd waren om wij
zigingsbevoegdheid en
uitwerkingsplicht vast te
stellen, zagen wij al aan
komen. Nu zullen wij moe
ten beslissen of wij deze
bevoegdheid aan het col
lege over willen laten. Zo
niet, dan zal er een nieuw
bestemmingsplan moeten
komen. Verder zal het een
en ander gerepareerd moe
ten worden.”

Voorman Cees van Deursen
zegt dat GroenLinks de
bouwvolumes in het be
stemmingsplan altijd al
veel te massaal heeft ge
vonden. “Gelukkig heeft
de RvS nog meer massa
afgewezen. Drie mogelijke
uitwerkingen met zeer uit
eenlopende volumes en ge
bruiksmogelijkheden geeft
ook geen duidelijkheid, ter
wijl bestemmingsplannen
juist bedoeld zijn om exact
aan te geven wat wel en
niet in een gebied ontwik
keld mag worden. Los van
de procedurele fout van de

gemeente is een concreet
plan dat acceptabel is voor
de omwonenden noodza
kelijk; wat GL betreft met
maximale oud-Zandvoort
se bouwvolumes. Ook op
de watertoren is GL erg
gesteld, het is een van de
weinige karakteristieke ge
bouwen die nog over zijn.
Dat de RvS de gemeente in
het gelijk heeft gesteld, om
op deze plaats alleen een
gebouw te realiseren met
hetzelfde grondoppervlak
en bouwhoogte als de hui
dige watertoren, doet ons
deugd.”

Fractie
voorz itt er Michel Dem
mers: “De RvS vindt dat
alles eigenlijk overnieuw
moet, aangezien de raad
niet de wijzigingsbevoegd
heid aan zichzelf mag hou
den, en omdat inhoudelijk
Fenemaplein en Bouwes
Palace e.o. te onduidelijk
zijn. Die uitspraak komt
goed uit voor OPZ. Hun
aangenomen amendement
‘Bij ongunstige uitspraak
een hele planvorming her
overwegen’ van 13 juli 2011,
betekent eindeloos praten
over wat eerst wel moet en
kan, en een half jaar later
niet meer, of weer anders.
Deze voortdurende geld
verspilling zonder resultaat
voor gemeente als geheel
en in het bijzonder voor de
bewoners zelf, leidde door
een belabberd samenspel
tussen raad en college dus
de laatste 6 jaar tot niets
en al helemaal niet tot een
afgewogen, goed gemoti
veerde erfpachtcanon.”

Informatiemarkt
over bereikbaarheid

Fractievoorzitter Nico Stam
mis: “We moeten voortaan
duidelijker zijn bij de vast
stelling van een bestem
mingsplan en er geen
verlanglijstje met verschil
lende opties van maken.
De intentie was goed maar
het effect is een blijvende
onzekerheid voor de men
sen daar. Ik denk dat we dat
onderschat hebben. De uit
spraak over de bevoegdheid
van de raad was te verwach
ten. Wij hadden toentertijd
vanuit de hoorcommissie
al aangegeven dat deze bij
het college hoorde te liggen,
maar een meerderheid van
de raad wilde dat toen an
ders. Superbelangrijk blijft
een goede communicatie
met de belanghebbenden
voor wat betreft overleg en
informatievoorziening.”

Gert Jan
Bluijs vindt dat het pro
ces Midd enb oulevard al
veel te lang duurt, te veel
capaciteit kost en tot op
heden niets oplevert: “Ja,
een treurig ingerichte
Middenboulevard zonder
enig perspectief. Het CDA
is voorstander om op korte
termijn te beslissen over
de gebieden waar binnen
nu en 3 jaar ontwikkeling
gaat plaatsvinden. In de
overige gebieden dient er
geïnvesteerd te worden in
openbare ruimte, op een
dusdanige manier dat toe
komstige ontwikkelingen
redelijkerwijs ingepast
kunnen worden. Helaas
moeten wij constateren
dat het vorige college, en
met name onze ‘wonder
dokter’ Marten Bierman, er
weinig van gebakken heeft.
Misschien moeten we het
proces wel heroverwegen
en alleen kiezen voor ont
wikkeling Palace Pool en
Badhuisplein en opknap
pen openbare ruimte.”

Kennemerland georganiseerd. De gemeenteraden van
Zuid-Kennemerland en de stuurgroep Regionale bereikbaarheid nodigen belangenorganisaties en burgers van
harte uit om deel te nemen.
Begin 2012 zullen aan de re
gionale gemeenteraden ver
volgstappen worden voorge
legd rond de al vastgestelde
visie ‘Zuid-Kennemerland,
bereikbaar door samenwer
king’. Als voorbereiding op
de besluitvorming zal een re
gionale raadsmarkt worden
georganiseerd. Daar zal infor
matie over de ontwikkelingen
rond de visie worden gegeven,
toegespitst op hetgeen begin
2012 aan de raden zal wor
den voorgelegd. Verder is de
raadsmarkt een gelegenheid
tot gedachtenwisseling tus
sen raadsleden onderling en
tussen raadsleden en betrok
ken organisaties en burgers.
De portefeuillehouders Mobi
liteit in de regio Zuid-Kenne
merland hebben in het voor

jaar van 2011 de regionale visie
op bereikbaarheid opgesteld.
Inmiddels zijn verdere stap
pen richting concretisering
gezet. Zo liggen er voorstel
len voor de invulling van een
Regionaal Mobiliteitsfonds
en voor nadere uitwerking
van de als prioriteit aange
merkte projecten uit de visie.
Besluiten die betrekking heb
ben op deze verdere stappen
zullen begin 2012 aan de di
verse gemeenteraden in de
regio worden voorgelegd.
De raadsmarkt is op woens
dag 21 december van 19.00
tot 21.00 uur in NH Hoteles
Zandvoort. Voor deelname
aan de raadsmarkt kunt u
zich aanmelden bij de griffie
van de gemeente Zandvoort
via: griffie@zandvoort.nl.

Mick Boskamp te gast
bij Golden ZFM
Het ‘gouwe ouwe’ programma van onze lokale radiozen-

der ZFM, Golden ZFM, ontvangt komende maandag een
bijzondere gast in de studio. Niemand minder dan de bekende Zandvoortse journalist en schrijver Mick Boskamp

zal op verzoek van de presentatoren zijn muziekkeuze

kenbaar maken. Golden ZFM kent als format muziek uit de
jaren tot en met 1975.

Boskamp is een autoriteit op
het gebied van muziek uit de
beginjaren van de popmu
ziek en heeft een reusachtig
archief. Ook heeft hij vele her
inneringen bij deze muziek.
Zo neemt hij maandag een
zeer divers scala aan muziek
stijlen mee dat uiteenloopt
van bijvoorbeeld het schit
terende ‘God Bless The Child’
van Blood, Sweat & Tears uit
1968 tot ‘Traction In The Rain’
van David Crosby uit 1971 en
van ‘Arcadian Driftwood’ van
The Band uit 1975 tot een re

delijk onbekend maar daar
door niet minder prachtig
‘Triad’ van Jefferson Airplane
uit 1968. Het belooft dus een
zeer bijzondere uitzending te
worden van Golden ZFM.
Golden ZFM is tussen 20.00
en 21.00 uur te beluisteren
op de maandagen van de
oneven weken op FM 104.5
via de kabel, FM 106.9 in de
ether en via kanaal 39 van de
digitale tv. Het programma
wordt op de andere maan
dagen herhaald.
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

ZANDKORRELS
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorg
verzekering)

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
.........................................................
Zoekgeraakt op 30-11:
fototoestel
merk Panasonic Lumix.
a.u.b. bellen met 5715556

WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om de auto
winterklaar te maken. Winterbanden zorgen
bij een temperatuur onder de 7 graden voor
een betere prestatie.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen
Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Tuincentrum

Kerstbomen
Kerstbomen in pot
Insteekgroen en
insteekmaterialen
Kerststukken
Kerstkransen
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Tot Kerstmis ook op dinsdag geopend

 023-5719013

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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.
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg
en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u
naar Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
.........................................................
Valk Glasstudio
voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Garage te huur LDC
centrum Zandvoort
023-5719357
of 06-42082951
€ 100 per maand

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Nieuwe
Zon&Beauty studio
op het randje van
Haarlem/Aerdenhout.
Voor een mooi kleurtje
en deskundig advies.
Sunergy
Zon&Beauty studio.
Oosterduinweg 1 Haarlem,
tel. 023-5476101
www.sunergy.info
.........................................................
Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en
glaswerk tot meubels
en van kleding
tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex)
Zandvoort.
.........................................................
Thee Weetje
Wist u dat Rooibos thee
ontstekingsremmend
werkt, de spijsvertering
bevordert en een
kalmerend effect op
lichaam en geest heeft?
Tea-licious
.........................................................
Vrijdag de 13e
een ongeluksdag?
Nee, niet op vrijdag
13 april 2012
want dan is er weer
een genezingsdienst
in Zandvoort!
Zie
www.gebedzandvoort.nl
........................................................
Healing Service:
maandagmiddag
19 december op afspraak
tussen 14.00 en 16.30 uur.
Spirituele hulp
voor zieken en bij
andere problemen.
Haltestraat 62b,
tel. 06-40236673

Dank, dank, dank,
alle lieve mensen die geld hebben overgemaakt
naar de Voedselbank, a.g.v. mijn verjaardag.
€ 2.225,- overweldigend!
Zo kun je anderen laten delen als je zelf feest hebt.
Ook bedankt voor de vele kaarten.
U allen goede feestdagen toegewenst,
Minke v/d Meulen
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C U L T U U R
Sporen uit het verleden

‘Allemaal komedie’
bij Wim Hildering
door Nel Kerkman

Schelpenvisser en garnalenvisser in het Raadhuis
In het Raadhuis bevindt zich midden in de raadzaal een
groot glas-in-loodraam met een afbeelding van het
Zandvoorts wapen met lauwerkrans. Het zit verstopt
achter de vitrage en valt eigenlijk niet op. Sterker nog, er
is nog veel meer te ontdekken aan het raam.
Het raam met het wapen is aan het begin van deze
rubriek al beschreven. Onlangs zat ik in de raadzaal en
keek nog eens goed naar het raam. Tot mijn verbazing
waren de twee afbeeldingen in de hoeken van het
raam destijds mij ontgaan. In de linkerhoek van het
raam staat een schelpenvisser en rechts een garna
lenvisser afgebeeld. Mocht u ooit in de gelegenheid zijn
dan moet u beslist even kijken.

Raadhuis

Op 3 september 1912 is het raadhuis aan het toenmalige
Tramplein gebouwd in Hollands classicistische stijl. Het
is een rijksmonument sinds april 2001. Het raadhuis
kent verder twee uitbreidingen van respectievelijk 1980

en 1995 aan de Kleine Krocht/Swaluëstraat. De mooie
glas-in-loodramen zowel in de raadzaal met het wapen
van Zandvoort als in de B&W kamer en in het trap
penportaal met de oude ramen uit het Gasthuis zijn
juweeltjes. En laten we vooral niet vergeten de mooie
koepel in de hal. Met als laatste aanvulling de twee
vissers in het middenraam, hebben we de ramen uit
het raadhuis afgerond.

Willem Helbreker
bij Jazz in Zandvoort

Dennis Kivit
bij Oomstee Jazz

Komende zondag, 18 december, is alweer het vierde con-

Het kerstjazzconcert van café Oomstee, op vrijdag 16 de-

dit seizoen. Willem Helbreker (saxofoon) en Tilmar Junius

die tevens een begenadigd gitarist is. Nick v.d. Bos (piano),

(vleugel) zullen dan laten horen waarom zij tot de top van
de vaderlandse jazzscene behoren.
Willem Hellbreker is in de
Nederlands jazzscene een
prominente vertegenwoor
diger van de Hardbop en
Mainstream. Hij is duidelijk ge
ïnspireerd door saxofonisten
als Stan Getz , Hank Mobley
en Dexter Gordonen en tovert
hij met een warm en expres
sief geluid lyrische lijnen uit
zijn tenorsaxofoon. Van sterk
swingend tot verstild melan
choliek, elke standard krijgt
een glansvolle interpretatie.
Helbreker wordt zondag bege
leid door Tilmar Junius (piano),
Eric Timmermans (contrabas)
en Haye Jellema (slagwerk).
Tilmar Junius werd geboren in

1970 en groeide op in de omge
ving van Groningen. Op zijn
achtste kreeg hij zijn eerste
pianolessen en al snel leerde
hij, gefascineerd door de jazz
platen in de platenkast van
zijn vader, zijn eerste akkoor
den. Vanaf 1989 studeerde hij
jazz piano aan het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag
waar hij in 1995 met onder
scheiding voor veelzijdigheid
met behoud van eigen iden
titeit afstudeerde.
Het concert in theater De
Krocht begint om 14.30 uur
en de entree bedraagt € 15.
Studenten betalen slechts
€ 8.

stuk ‘Allemaal komedie’ in een feestelijk versierd theater
De Krocht opgevoerd. Regisseur Ed Fransen had deze keer

zelf weer eens als acteur op het toneel plaatsgenomen en
speelde een fraaie rol als opa met vooral mooi ‘stil’ spel.

Heeft u ook een of meer glas-in-loodramen in huis? U kunt 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

cert van de jubilerende Jazz in Zandvoort concertreeks van

Met een kleinere bezetting dan gebruikelijk werd het

cember, wordt dit jaar verzorgd door zanger Dennis Kivit,
Eric Heijnsdijk (bas) en Menno Veenendaal (drums) zullen
hem begeleiden.

Dennis Kivit is een veelzij
dige zanger. Hij treedt ge
regeld in het theater op als
jazz- en popzanger en ver
tolker van het Nederlandse
kleinkunstlied. Hij won de
Swing Society Award, de
eerste prijs op het con
cours van het Middelsee
Jazztreffen, de cultuurprijs
van de Haarlemmermeer
voor het jaar 2000, kreeg een
gouden dubbel CD voor 'Les
Miserables', een platina voor
de Hi5 (2006) en een heuse
Oscar voor zijn medewer
king aan Finding Nemo.
Hij zong duetten met grote
namen als Humphrey Camp

bell, Vera Mann, Henk Poort,
en Bill van Dijk. Ook zong hij
met Marco Borsato, Ernst
Daniel Smid, Ramses Shaffy,
Donald Jones, Mathilde
Santing, Edwin Rutten,
Willem Nijholt, Danny de
Munck en Simone Kleinsma;
soleerde met het Metropole
Orkest en het combo van Cor
Bakker.
Afgelopen jaren gaf hij les
aan diverse Nederlandse
conservatoria en toerde hij
met zijn eigen theaterpro
gramma's door het land. Het
concert in café Oomstee be
gint om 21.00 uur en is gratis
toegankelijk.

Scene uit ‘Allemaal komedie’ | Foto: Henk Holsteijn

door Erna Meijer

Voorafgaande aan de
uitvoering stond Hein
Schrama, die de honneurs
waarnam, stil bij het recente
overlijden van Arie Kerkman
en Herman Leising. Er werd
een minuut stilte in acht
genomen, waarna de voor
stelling aan hen werd opge
dragen.
Het stuk draaide allemaal
om Marinus van den Bo
gaard (een grote en lastige
rol voor Peter Bluijs) die
behoorlijk onder de plak
zit bij zijn bazige vrouw
Truus (Jetteke Zwemmer
kweet zich met verve en
overtuiging van deze taak).
Marinus is dol op volksdan
sen, wat hij afwisselend
met buurvrouw Rosanne
(Carolien Bluijs) en de
Duitse danseres Brunhilde
uit Garmisch Partenkirchen
(Claudia Borstel) doet. De
folkloristische kleding, een
‘lederhosen’ en hoedje met
veer voor Marinus en een
pikante ‘dirndlejurk’ voor
Brunhilde zagen er, net als
het decor, zeer professio
neel uit.
Dochter Annemarie (vak
kundig gespeeld door
Wendy Jacobs) en schoon
zuster Tina (een geestige rol
van Hil Nieland) zorgden er

via allerlei verwikkelingen
voor dat Truus haar vroe
gere geliefde hobby, toneel
spelen, weer kon oppakken.
Hiervoor werd de regisseur
van een toneelvereniging
ingeschakeld, een zeer ko
mische en overtuigende rol
van Liëndo Bos, die met zijn
Franse accent regelmatig
de toeschouwers aan het
lachen bracht. Uiteindelijk
komt alles, na een aantal
verwikkelingen, natuurlijk
weer in orde en worden de
verhoudingen in het gezin
Van den Bogaard genorma
liseerd.
Aan de inzet van de spelers
ontbrak het beslist niet dat
het publiek enigszins ver
ward na het plotselinge slot
achterbleef. De schrijver
van dit blijspel, Jan Kerkhof,
had meerdere onbegrijpe
lijk teksten en zaken zoals
een campanulakikker en
een vogelkooi in zijn stuk
verwerkt, waarvan de juis
te betekenis tot het eind
aan toe onduidelijk bleef.
Ondanks het soms stati
sche spel en het regelma
tig moeten inspringen van
souffleuse Sylvia Holsteijn,
hebben de spelers en de
vele medewerkers achter
de schermen hard gewerkt,
waarvoor het publiek hen
dan ook met een warm ap
plaus beloonde.
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Kerstmis 2011 in Zandvoort
Maak van deze kerst een echt
feest voor je trouwe maatje
Dobey heeft alles
om ze extra te
verwennen, zelfs
mooie cadeaus voor
onder de boom.

Kom dus snel langs

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Vergeet niet tijdig uw
kerstbestelling aan
ons door te geven.
Kerststaven,
kerstkransen,
koekkransjes,
schuimkransjes,
kerstchocolade,
schuimpolonaises,
Leonidas bonbons,
ook in kerstverpakking,
tulbanden
kerstslagroomtaarten,

kerst sprokkeltaarten
in wit, melk, en puur,
kerst chipolata taarten,
kerst chipolata pudding,
kerst mokka pudding,
marasquinsaus
à La Bonbonnière,

en natuurlijk
onze heerlijke
Weihnachtsstollen

Voor onze taarten, puddingen en andere
kerst lekkernijen zie onze etalage.
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Dobey Zandvoort
Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

www.deviergeboden.nl

5%

KRIS KRAS de kerst door bij de vier geboden.

korting*

Stel zelf uw 3 gangen kerstmenu samen met keuze
uit de gehele kaart en van de krijtborden met div.

wild specialiteiten voor de feestelijke prijs van

€ 29,50.

Beide dagen geopend!!!
1e kerstdag v.a. 17.00 uur
2e kerstdag v.a. 13.00 uur

Voor een sfeervolle
kerst naar:

!
Specialist voor al uw bloemwerken.

www.piripi.nl

Tapasbar PIRIPI is 2e kerstdag geopend
voor een gezellige kerstborrel!!
Bij elk drankje gratis tapa.

Ook met kerst onbeperkt tapas eten voor €19,50
Voor info en reserveringen: 023-5712537

Kerstmis 2011 in Zandvoort
MMX

“MENU DI NATALE”
Kerstmenu 1e en 2e Kerstdag

Kerst Brunch 2011

AGENDA DECEMBER 2011

Zaterdag 17 december van 11.00 uur tot 14.00 uur:

High Tea met workshop taart decoreren
Eerste kerstdag van 13.00 uur tot 15.00 uur:

Kerst High Tea

Eerste kerstdag om 18.30 uur:

Serveren wij een heerlijk kerstdiner
met live muziek
Tweede kerstdag vanaf 12.30 uur:

De traditionele Kerstlunch
@ Beachclub Take Five

Voor alle evenementen is reserveren noodzakelijk
Voor meer info
www.beachclubtakefive.nl of 023 5716119

€ 65,-

Carpaccio di cervo con mostarda dolce e fichi
Carpaccio van hert met zoete mosterd en vijgen

Zondag 25 en maandag 26 december
van 11.00 uur tot 13.00 uur inloop, einde plm 15.00 uur
Ontvangst met een sprankelend glas Crémant de Loire
uitgebreid lunch buffet € 29,50 p.p.

Caciucco (zuppa di pesce)
Vis in een delicate visbouillon met tomaat

Kinderen tot 12 jaar halve prijs

Ravioli ripieni con selvaggina con salsa di funghi
chiodini
Ravioli gevuld met wild in een saus van honing
paddestoelen

www.dehavenvanzandvoort.nl
Gaarne reserveren: 023-5718888 of sales@dehavenvz.nl

À LA
CARTE!

Sorbetto al limone
Citroen sorbet
Filetto di sogliola alla mugnaia
Tongfilet met witte wijn, tomaatje en citroen
Anatra all’arancio
Eend á l’orange

BEIDE KERSTDAGEN,
OUDEJAARSAVOND EN
NIEUWJAARSDAG GEOPEND.

Pera alla bella Elena
Peer met warme chocoladesaus en vanille ijs
Reserveren noodzakelijk

Haltestraat 7, 2042 LJ Zandvoort
Voor reserveringen: 023-5716631, www.zaras.nl

Restaurant MMX - Haltestraat 13 Zandvoort
Tel: (023) 57 175 23 - www.mmx-zandvoort.nl

wenst u heerlijke feestdagen!
creek cuisine
Voorgerechten

Beide Kerstdagen geopend vanaf 17.00 uur.
Ook zijn wij kerstavond en nieuwjaarsdag geopend
en oudejaarsavond tot 21.00 uur.

Kerstmenu

1ste kerstdag

Visplateau.................................................................................................................................................. 12,50
Ansjovis, tonijnsalade, gebakken inktvis en taramasalade
Mediterra.................................................................................................................................................... 12,50
Gebakken fetakaas, tzatziki met gebakken aubergine en courgette
De smaak van oud-Griekenland.................................................................................................... 12,50
Paprika gevuld met fetakaas, spanakopita en auberginesalade

Carpaccio van hert

Hoofdgerechten

Heldere bisque van kreeft

Tournedos. ................................................................................................................................................. 24,50
Lamskoteletjes met giros.................................................................................................................. 23,50
Specialiteit van de kok....................................................................................................................... 19,50
Souvlaki speciaal, souzouki, giros en mousaka
Bekri Meze. ................................................................................................................................................ 23,50
Varkens- en ossenhaas met verse groente in pikante saus
Fileto Visanto. ......................................................................................................................................... 24,50
Ossenhaas in marsalalikeursaus
Giouvetsi..................................................................................................................................................... 18,50
Lamsbout met griekse pasta uit de oven
Fileto Solomo........................................................................................................................................... 22,50
Zalmfilet van de grill
Tsipoura...................................................................................................................................................... 20,50
Dorade Royale van de grill
Thalassa....................................................................................................................................................... 24,50
Zalmforelfilet, kabeljauwfilet, gebakken inktvis, mosselen en scampies
Vegetarische Moussaka...................................................................................................................... 18,50

Nagerechten
Banaan Royale. ........................................................................................................................................ 6,50
Dame blanche........................................................................................................................................... 6,50
IJs met warme kersen en slagroom............................................................................................ 7,00
         Griekse kleine gebakjes met ijs en slagroom.............................................................. 8,00
            Griekse yoghurt met honing en walnoten................................................................ 7,00

Filoxenia Greek Cuisine • Haltestraat 49 • tel. 57 34920

Gemarineerde paddenstoelen en cranberry compote

Ravioli

- Truffel, rucola en parmezaan krul
- Met een skuumkoppe van venkel

Proeverij van noordzee tong en zeeduivel
Jus van kervel en bieslook
Of

Tournedos van Black Angus met eendenlever
Kastanjepuree en port glacé

Winterse kazen van L’Amuse

Charolais d’argolay, brie aux truffes, stichelton en vijgenbrood

Petit Grand Dessert
Koffie met friandises
1ste kerstdag geopend van 9.00 uur tot 00.00 uur
2de kerstdag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur

Voor reserveringen bel

023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

4 gangen € 52,50
5 gangen € 62,50
6 gangen € 69,50

Krant niet ontvangen?

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

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

Actie vanaf

donderdag 15 december
t/m zondag 18 december:

Buitenschoolse opvang De Boomhut



Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.



Meer dan 50 modellen
OOZOO horloges!

Party outfit nodig?
Grote collectie
nu verkrijgbaar!

Kerkstraat 3

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

tramontana

Gratis visschotel

met de feestdagen?

Op de gehele collectie

50% korting

Dus ook op de winterjassen!
(M.u.v. de accessoires en de nieuwe collectie)
Kerkstraat 6a

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

We hebben
voor u een
geweldige
actie voor de feestdagen
gemaakt:
Als u besluit één of meerdere heerlijke visschotels uit
ons assortiment via internet te bestellen, maakt u
kans dat uw totale bestelling (ongeacht het bedrag)
GRATIS is.
De grote winnaar wordt via een loting
bepaald en zal door ons telefonisch
in kennis worden gesteld. Deze actie
loopt de gehele maand december!

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen

Betreft:



Kom ook eens onze nieuwe belegde broodjes proeven

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

Z a n d v oo r t

Kadotip:



Sesam volkoren € 1,00
Kerststol € 5,95
Staaf € 5,95
Kopje koffie met gevulde koek € 2,95

2012

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 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.
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meer info: folder of websi

te
www.visschotels.nl

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

Zandvoortse Courant • nummer 50 • 15 december 2011
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door: Nel Kerkman

De passie van dorpsgenoot Josette Caelen
Alhoewel Josette Caelen in Maastricht is geboren, spreekt ze
met heel veel liefde over Zandvoort. Negentien jaar geleden
kwam ze met haar man Ed hier naartoe en kocht een appar-

tement met uitzicht op zee. “Ik heb nooit geweten dat ik hier
de mooiste zonsondergangen zou zien. Vooral de vrijheid, de
mooie omgeving en het warme onthaal geven mij een echt
thuisgevoel”, zegt ze.

Tijdens mijn bezoek valt niet alleen het uitzicht op, ook haar
passie voor schilderen is overal aanwezig. Als beeldend kun
stenaar maakt ze geweldige schilderijen waar de vro
lijkheid vanaf spettert. Met een knipoog naar
de oppervlakkigheid van de huidige maat
schappij, schildert ze dikke dames, taar
ten, wijn en sinds kort hondjes die op
hoge kussens je grappig aankijken.
En altijd geschilderd met de hu
mor en het Bourgondische tintje.

Maastricht

Een week later was ik nogmaals in uw bruisende badplaats om de
Feestmarkt te bezoeken. Helaas waren toen de weersomstandigheden
niet zo mooi. Vooral in de ochtend was het regenachtig en koud. Dit had
tot gevolg dat er nogal wat Zwarte Pieten met hoge nood kwamen te
zitten. Wij zoeken naar een openbaar toilet maar in het centrum van
uw dorp was niets te vinden; dan de burgers maar om raad vragen.
“Sint u moet aan het einde van de Louis Davidsstraat zijn”, kregen de

al schrijven dat serieus winterweer met stevige vorst en

een deftig sneeuwdek in de straat er niet meer van zal komen voor de kerstdagen. De hyperstrakke zonaliteit in de

Schilderen

oost gericht op vliegtuighoogte boven onze hoofden) lijkt

Pas toen ze in Zandvoort woonde pakte ze de penselen, verf
en schilderdoeken uit. Om de fijne kneepjes van het schilderen
te leren nam ze les bij Hans van Pelt. Na een korte samenwer
king met de kunstenaarstweeling Coenraad, in atelier C-Art,
besloot ze om alleen verder te gaan. Na een kunstmarkt in
Spaarndam, waar ze in een kraam haar werken exposeerde,
werd ze gevraagd om haar werken te exposeren in een gale
rie aldaar. Later kwam ze in contact met Boud van Doorn die
haar voorstelde om haar schilderijen ook in zijn winkel
Hobby Art Designing aan het Gasthuisplein
te exposeren. Dit jaar is Boud overleden,
zijn partner Ilja zet de winkel voort en
die is nog steeds een verkoopadres
van Josette’s schilderijen. En mede
dankzij de inzet van de ouders
van Ilja, Frits en Carmen Cornet
van De Bode in Zandvoort,
wordt het werk van Josette in
40 luxe meubelzaken verkocht.
Daarbij is er in een lunchroom
in Eijsden (onder Maastricht)
een doorlopende expositie.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Madrid 10 december - Weer terug in mijn paleis in Madrid denk ik nog
met veel plezier terug aan mijn bezoekjes aan Zandvoort. Een mooie
aankomst met de boot en een geweldig ontvangst door de burgemeester
en de honderden kinderen op het Raadhuisplein.

Met een kleine slag om de bekende arm kunnen we nu

wat Maastricht toch heeft, blijft Zandvoort haar echte ‘hoes’.

Als jongste uit een gezin van
vijf kinderen was ze altijd met
schilderen en tekenen bezig. Na
de MMS en Instituut Schoevers
vond ze het tijd worden om iets
meer van de wereld te gaan zien.
De passie van Josette
Op 17 jarige leeftijd verliet ze het
Haar passie is langzamerhand uit
ouderlijk huis en ging als au pair in
gegroeid tot, zoals ze het zelf noemt,
Engeland werken. Van haar spaargeld
“een gezellige dagbesteding”. In haar
reisde ze naar verre landen. Haar artistieke
huiskamer staat de schildersezel met één van
Josette Caelen
gave was altijd als een rode draad aanwezig en
haar laatste kunstwerken. Dit keer is ze meer op de
bracht haar tenslotte ertoe om een eigen bedrijf in sieraden romantische toer maar de bekende figuren met hartvormige
en modeaccessoires te beginnen. Veel later werkte ze als PR monden en olijke koppies blijven haar handelsmerk. Daar kan
manager bij een gerenommeerd Duits modehuis en tenslotte niemand aan tornen. Zo ook niet aan haar hartelijkheid, beschei
is ze in het westen van Nederland gaan wonen. Natuurlijk denheid en trouw die ze als mooiste geschenk van haar ouders
gaat ze vaak naar Maastricht om haar familie en vrienden te heeft meegekregen. Een (h)eerlijke vrouw die samen met haar
bezoeken maar ondanks de gezelligheid en het Bourgondische gezin geniet van het leven en je met haar kunst laat glimlachen.

SinterKLAAS bezocht Zandvoort

Schipperen tussen
stormachtig en windstilte

Pieten als advies, en zij vanaf het Raadhuisplein de hele straat af turen
waarbij zij aan het einde wel een zwart gebouwtje zagen staan maar
dit zagen zij aan voor een PEN-huisje of een pompstation voor het
overloopbassin onder het Zwarte Veldje. Vanuit het centrum was niet te
zien dat het hier ging om een openbaar toilet. Toen zij dichterbij kwamen
zagen zij aan de andere kant (!) het duidelijke opschrift TOILET.
Gemeente Zandvoort, mag SinterKLAAS u bij deze een welgemeend
advies geven, vermeld ook aan de andere kant van dit gebouwtje dat
het het openbare toilet voor het centrum van uw dorp is. Mijn Pieten,
maar zeker ook uw gasten, zullen u er dankbaar voor zijn.

Tot volgend jaar,
SinterKLAAS

atmosfeer (brede en krachtige windbanen van west naar
nog wel enige tijd te zullen aanhouden.
Toch is enige voorzichtig
heid geboden en dat werd
bijna pijnlijk geïllustreerd
halverwege december van
het jaar 2008. Net nadat er
op de site van het koninklijke
weerinstituut in de Bilt werd
vermeld dat we de winter
wel konden vergeten de
rest van dat jaar, verscheen
er prompt een knijter van
een hogedrukgebied op de
‘goede’ wintervriendelijke
plaats. Kerst 2008 werd
vorstig koud en begin janu
ari 2009 kon er uitgebreid
worden geschaatst op duin
meertjes in de buurt.
Volop dynamiek in de atmos
feer de rest van deze week
ook nog. Na het stormach
tige plaatje van afgelopen
dinsdagochtend was het op
woensdag wat kalmer en
dat geldt ook voor deze don
derdag. Nog altijd is het te
zacht voor begin december
met maxima tot 9 graden.
Buien en regenperioden wis
selen elkaar steeds af. De zon
verschijnt niet bepaald in de
hoofdrol dezer dagen.

windstil? Het gehele wind
plaatje hangt zeer nauw sa
men met de koersrichting
van een in aanleg venijnige
raddraaier. Komt de cycloon
pal boven Nederland uit
dan waait het nauwelijks,
maar komt de kern van het
weerfenomeen noord van
de Wadden aan, dan kan
het makkelijk tot storm
achtig weer geraken in het
Zandvoortse.
Ook de neerslagvorm hangt
samen met de positie van
het laag. Draait dit vol
doende zuidelijk in, dan zou
het mogelijk tot wat natte
sneeuw kunnen komen en
anders wordt het gewoon
(veel) regen. Allemaal span
nende weersontwikkelingen
waarvan de uitkomsten pas
op het allerlaatste moment
duidelijk worden.

Het weekend wordt vrij koud
met enkele winterse buien
en een gure noordwester. In
de nacht naar zondag zou
het zelfs tot een graadje
vorst kunnen komen op
beschutte plekken in de
Vrijdag wordt een dag met duinen. Meer (achtergrond)
nogal wat hoofdbrekens info is er via www.weerpri
voor de ‘weerboodschap meur.nl
pers’. Gaat het zwaar stor
men of blijft het nagenoeg weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

7

6-7

6-7

6

Min

5

4

4

4

Zon

20%

10%

40%

50%

Neerslag

75%

100%

80%

75%

zw. 5-6

w. 3-8

wnw. 6

wnw. 5

Weer
Temperatuur

Wind
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Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bekendmaking
Wijziging Delegatiebesluit Rijnland 2005

Bekendmaking

De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland maakt bekend dat artikel 2 lid 6 van
het ‘Delegatiebesluit Rijnland 2005’ is gewijzigd, waardoor aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden
de bevoegdheid wordt overgedragen om projectplannen als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te
stellen, tenzij er redenen zijn die vaststelling van een projectplan door de Verenigde Vergadering
rechtvaardigen.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Wijziging Mandaat- en Volmachtbesluit Rijnland 2005

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland maakt bekend
dat door wijziging van het ‘Mandaat- en volmachtbesluit Rijnland 2005, de aan het college toegekende
bevoegdheid tot het vaststellen van een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet,
wordt gemandateerd aan de secretaris-algemeen directeur voor zover de begrote kosten van een
project niet meer bedragen dan 5 miljoen euro.

Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden
in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op
www.rijnland.net/waterschapsblad.

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Droge voeten, schoon water

Leiden, 14 december 2011

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden in
weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op
www.rijnland.net/waterschapsblad.
Leiden, 14 december 2011

Droge voeten, schoon water

Bekendmaking
Geactualiseerde Subsidieverordening Baggerkosten Rijnland
De Subsidieverordening Baggerkosten Rijnland (SBR) uit 1999 is geactualiseerd en ligt voor inspraak ter
inzage. De belangrijkste reden voor de actualisatie was een andere berekeningssystematiek voor de
verontreinigingsklasse van baggerspecie; tevens is de gehele regeling geëvalueerd.

Bekendmaking

Voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit moeten oppervlaktewateren regelmatig worden
gebaggerd. Het verwijderen van verontreinigde bagger kost meer dan dat van relatief schone bagger.
De SBR is er om de financiële drempel die daardoor ontstaat, te verlagen. De hoogte van de bijdrage is
maximaal 60% van de transport- en verwerkingskosten voor de kwalitatief niet verspreidbare baggerspecie.

MER niet nodig voor bemaling nieuwbouw Hilton Amsterdam Airport Schiphol
Op Schiphol Airport komt een nieuw hotel. Om dat te bouwen moet circa 2,7 miljoen m3 grondwater aan de
bodem worden onttrokken en weer worden geïnfiltreerd. Schiphol Group heeft Rijnland gevraagd een MERbeoordeling uit te voeren. Op basis van deze beoordeling heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden
van Rijnland besloten dat het opstellen van een MER niet nodig is.
• De stukken liggen met ingang van 14 december 2011 gedurende 6 weken ter inzage bij het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden en op www.rijnland.net/actueel/terinzage
Voor vragen kunt u terecht bij het servicepunt, telefoon 071-3063020 of e-mail servicepunt@rijnland.net.

Gedurende die termijn kunt u reageren. U richt uw brief aan dijkgraaf en hoogheemraden van
Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden, t.a.v. mevrouw J. van Veen. Mondeling reageren kan ook.
Daarvoor, en voor vragen, kunt u terecht bij het Servicepunt, telefoon 071-3063777 of per e-mail
servicepunt@rijnland.net.

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden in
weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op
www.rijnland.net/waterschapsblad.

Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden
in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op
www.rijnland.net/waterschapsblad.

Leiden, 14 december 2011

Leiden, 14 december 2011

Droge voeten, schoon water
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Het ontwerp van de geactualiseerde Subsidieverordening Baggerkosten Rijnland ligt van 14 december 2011
tot en met 8 februari 2012 voor inspraak ter inzage:
• in het kantoor van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden;
• in de gemeentehuizen in het gebied van Rijnland;
• op www.rijnland.net/actueel/ter_inzage

Droge voeten, schoon water
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Uitgesproken!

Interview

‘Stoked’ in Zandvoort

Tippi

Een verslaving kan vele vormen aannemen. En bijna alle

denkbare verslavingen hebben een slechte invloed op

Ik heb er een nieuwe inspirator bij!

je leven en je omgeving. Echter, er is ook een vorm van
verslaving die gezond, niet storend voor de omgeving
en zelfs bijzonder goed voor Zandvoort is. Negen jaar
geleden ontdekte Joop van Kempen de spanning van

het golfsurfen. Sindsdien is hij dan ook ‘stoked’, een
term in de surfsport die betekent dat je verslaafd bent
aan deze bezigheid.

Joop van Kempen

aan Zee maar na veel en goed overleg met de overkoepe
lende surforganisatie Holland Surfing Association (HSA)
is het Van Kempen en co. gelukt om ook Zandvoort toe te
voegen als onderdeel van de NK’s. De finale vindt dan plaats
in Frankrijk en men kan dit dus zien als voorrondes waarbij
er twee wedstrijdvelden georganiseerd moeten worden en
dus ook twee teams met juryleden.

door Maxim Roos

Joop kocht een tweedehands plank, leerde zelf hoe hij
op dat bord moest staan en is zo in het wereldje gerold
van de surfers. Zo vond hij zijn draai bij Skyline waar veel
golfsurfers zich begeven als het weer het toelaat. Heerlijk
vindt hij het om de golven voor de kust van ons dorp te
bedwingen en dit heeft zelfs tot gevolg dat wanneer hij
een tijdje niet kan surfen vanwege harde wind of andere
beperkende factoren, hij erg narrig kan worden. Veel het
weerbericht in de gaten houden en uiteraard kijken naar
wat de zee doet en of er wel golven zijn, hoort dan ook tot
zijn dagelijkse bezigheid.

In het organiseren van dit soort evenementen gaat dan ook
heel wat tijd en energie zitten want naast de verschillende
faciliteiten voor de surfers wil hij ook nog leuke tentjes en
dergelijke erbij voor het publiek. En dit alles moet op een
dusdanige manier gecommuniceerd worden dat het vlekke
loos verloopt op een dag die van tevoren niet goed bepaald
kan worden.

Maar Van Kempen vond het niet genoeg om alleen maar
voor zichzelf te surfen en besloot een vereniging op te
richten, samen met Erik Faase en Arno Dekker. De reden
hiervan is dat ze ook wedstrijden willen organiseren hier
‘op’ Zandvoort en dat is ze ook meer dan gelukt. Het is zelfs
zo goed gelukt dat Zandvoort de derde plek is waar nu ook
de Nederlandse Kampioenschappen worden gehouden.
Voorheen vond dit alleen plaats in Scheveningen en Wijk

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden dan kunt u, zoals
het er nu naar uitziet, op 8 januari een kijkje nemen want
dan staat de eerste wedstrijd al gepland. De Nederlandse
Kampioenschappen zullen in september naar Zandvoort
komen. Wie nog niet kan golfsurfen, kan in ieder geval be
ginnen met ‘surfen’ naar www.surfverenigingzandvoort.nl.

Zich totaal niet van haar gave bewust, leefde Tippi vanaf 2
jarige leeftijd jarenlang tussen de wilde dieren in Namibië.
Met haar ouders als natuurfotografen ontpopte de kleine
meid zich als een ware Mowgli spelend met jachtluipaarden, in innige omhelzing met slangen en leken olifanten
betoverd door haar indringende charisma.
Ik maakte kennis met haar door Ivo Niehe, die een deel
van zijn tv-show weide aan deze jonge, wereldse dierenfluisteraar. Ik keek gebiologeerd. Als een acrobaat hing
Tippi in een gekrulde olifantenslurf, terwijl deze in het
wild levende tientonner haar zo met die slurf naar de bovenkant van zijn kop begeleidde. Als ware goeroe zat zij
met gespreide armen, in kleermakerszit met ogen dicht
en sprak zij zeven kleuren met de natuur. De omgang met
alle dieren ging met een verbazingwekkende normaliteit
gepaard van ongekende levenslust, hand in hand met een
nietsvermoedende speelse rust. Een warme gloed van geluk stroomde door mijn bloedbanen. De beelden maakten
mij intens blij. Is zij uitverkorene geweest of heeft zij zichzelf ervoor gegeven? Het gemak, het gewone waarmee ze
vriendschap sloot met een dier. Het had iets magistraals,
iets bovenaards bijna, terwijl de band tussen dier en mens
onoverkomelijk is. Nooit is de wereld anders geweest.
Dit is wat ik wil. Dit is waar ik mijn hele leven al van droom.
Bijna iedereen heeft naast zijn werk en hobby een passie.
En de mijne is om ooit in een luipaardenopvang in Afrika
te fungeren als zo’n Tippi goeroe. Zonder woorden, en met
een vermogende natuurlijkheid contact leggen met wilde
dieren en je even één voelen met ze. Een wil die rust in mij,
want er komt vanzelf een moment in
mijn leven dat de tijd daarvoor rijp is.
Het is zoals het spreekwoord zegt:
waar je van droomt, daar kun je niet
wakker van liggen.

Kijk nou eens!

door Ramona Jonkhout

Als het water hoog staat,
glijden de golven.

door Ramona Jonkhout

Tegeltje
‘Mannen moeten
zijn als koffie:
goed, sterk en warm!’
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De oplossing staat elders op deze pagina

op. Indy mocht meteen naar de praktijk komen en heeft een prikje gehad om te gaan
braken. Hiermee was gelukkig erger voorkomen.

Bij vergiftigingsverschijnse
len, die pas na enkele uren
optreden, zien we onrust,
misselijkheid en braken,
veel drinken, een verhoog
de hartslag en soms koorts.
Bij zeer ernstige gevallen
kan beven en rillen gezien
worden en zelfs epilepsieachtige aanvallen, coma en/
of hartritmestoornissen die
kunnen leiden tot een hart
stilstand en zodoende het
overlijden van de hond of
kat. Het is dus zeer belan
gerijk uw hond of kat tijdig

Fijne feestdagen!

Oplossing Breinbreker
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surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Wekelijks de krant lezen op internet?
18

Dus wees een gewaar
schuwd mens en berg uw
chocolade lekkernijen goed
op. Indien uw huisdier toch
van de chocolade heeft ge
snoept, neemt u dan direct
contact op met uw dieren
arts.

+

Oplossing Kakuro

te laten braken. Probeer dit
echter nooit te doen met
zout, daar kan het dier ook
ernstig ziek van worden
(zoutvergiftiging).

48

In chocolade zitten de stof
fen theobromide en cafeÏne.
Bij honden en katten wor
den deze stoffen slecht af
gebroken en blijven ze lang
in hoge concentraties in het
bloed. Ze zijn vooral schade
lijk voor het centrale zenuw
stelsel en het hart. In pure
chocolade zit een hogere
concentratie aan deze stof
fen dan in melkchocolade.
Het maakt dus uit hoeveel
en van welke chocolade uw
huisdier gesnoept heeft en
hoe zwaar het dier zelf is.

8

Herkent u zichzelf in dit profiel? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze
stoere hond. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m za
terdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

eigenaar dat chocolade giftig is voor honden, katten en fretten en belde ons direct

3

is een
mooie, grote en spor
tieve Herder van 3 jaar
jong. Hij heeft een ont
zettend lief karakter en
is gek op stokken gooi
en! Denver is vreselijk
sterk en trekt nogal
aan de riem, zodra je
echter een eind met
hem gaat wandelen
dan wordt dit al snel
minder. Het is dan ook
aan te raden om met
hem een gehoorzaam
heidscursus te volgen,
hij is erg slim en zal hier zeker veel van leren. Met andere honden is hij redelijk sociaal
maar katten kan hij absoluut niet verdragen. Denver is op zoek naar een sportieve en
zeer consequente baas die veel met hem gaat wandelen en hem de aandacht geeft die
hij verdient.

ogenblik had zij chocolade kerstkransjes uit de kerstboom gepikt. Gelukkig wist de

2

Denver

soms op dat de hond chocolade gegeten heeft. Zo ook de hond Indy. In een onbewaakt

11

Dier van de Week

Zo rond Sinterklaas, Kerstmis en Pasen, maar ook de rest van het jaar, bellen mensen

12

De oplossing staat elders op deze pagina

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

B

22

10

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

Breinbreker
Bre
inb
rek
er
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Mick Boskamp over zijn artiestenfamilie
“Eigenlijk zouden mijn grootvader en moeder op de Walk of Fame moeten liggen”
Mick Boskamp, zoon van de in maart overleden acteur Hans
Boskamp, heeft zich begin dit jaar psychologisch laten onderzoeken. Diagnose: ADHD. Dat verklaarde voor hem een hoop
over zijn eigen gedrag. Maar ook over dat van zijn vader…

Op het moment
dat je de diagnose
ADHD kreeg,
wat wist je er
toen over?

“Niet veel. Maar dat
ben ik natuurlijk
gaan onderzoeken.
Ik wil daar ook meer
mee gaan doen, om
dat er zo verschrik
kelijk weinig bekend
is over ADHD bij
volwassenen. Toen
ik jong was bestond
Mick Boskamp | Foto: Willem Baars
de term ADHD nog
helemaal niet. Je had
kinderen die slordig waren, ongeorganiseerd, of juist over
georganiseerd als een soort bescherming om niet alles los
te laten. Ik woonde in de Haltestraat,
boven de befaamde club Chez Keur,
en op zaterdag om acht uur maakte
ik mijn kamer schoon, en dan deed ik
de deur van mijn kamer open met een
theedoek in mijn handen, want anders werd de deurknop
smerig. Dat deed ik puur en alleen om op te ruimen in mijn
hoofd. Een tegenreactie. Autisme lijkt sterk op ADHD, alleen
de autist kan alleen maar volgens bepaalde regeltjes en
wetjes leven, terwijl een ADHD’er van zijn leven zomaar
een gigantische puinzooi kan maken. Ik denk dat mijn vader
dat ook had. Heel opvallend aan ADHD is dat het zo para
doxaal is. We kunnen hyperactief zijn, maar ook volslagen
comateus. Dan komt er helemaal niets meer uit onze han
den. Zelfs als ons huis in brand stond, zouden we het huis
schoorvoetend verlaten. We hebben een heel snelle en een
heel langzame geest: langzaam voor alles wat belangrijk is,
voor dagelijkse bezigheden, administratie, belasting, plan
nen, organiseren, en een pijlsnelle, haast supersonische
geest voor creatie. De hele dag bedenk ik dingen. ADHD is
voor een groot gedeelte genetisch bepaald, en ik denk wel
dat ik dat van hem heb.”

voordat u me heeft aangenomen. Want ik was helemaal
gek van de Amerikaanse Playboy. Ik kocht hem altijd bij de
AKO op het Kerkplein, natuurlijk voor de vrouwen, maar ook
voor de fantastische verhalen over bijvoorbeeld Vietnam. Ik
heb me elke dag gemeld bij Jan Heemskerk, ik zette mijn
koffer neer bij Muziek Express en ging dan naar boven, naar
hem, en op een dag werd hij stapelgek van me en zei: ik
weet het goed gemaakt. We zijn bezig met een nulnum
mer en daarvoor moeten we een bekende Nederlandse
vrouw hebben. Als jij ervoor kan zorgen dat je stiefmoeder
Hannah de Leeuwe (danseres en actrice in o.a. Keetje Tippel
en Blue Movie en destijds getrouwd met mijn vader) in de
Playboy komt, dan heb je een baan. Nou, één telefoontje
met mijn vader en het was geregeld. En vervolgens heb ik
er 21 jaar gezeten.”

Een Bijna Bekende Nederlander noem je jezelf
weleens, niet zonder zelfspot.

"In alle eerlijkheid moet ik je zeggen dat het natuurlijk
prachtig is dat mijn vader zo’n mooie steen heeft gekre
gen op de Walk of Fame, maar hij heeft hier nauwelijks
gewoond. Ik had het leuker en rechtvaardiger gevonden als
mijn grootvader, Harry Boda, een steen had gekregen. Die
man heeft vanaf 1960 tot aan zijn dood in 1973 in Zandvoort
gewoond. Mijn grootouders zijn in 1960 meegekomen met
mijn ouders naar Zandvoort toe.
Er liggen op die Walk of Fame wel
meer mensen die de jeugd van te
genwoordig niets meer zeggen,
dat geldt ook voor mijn grootva
der, maar zijn levensverhaal en zijn carrière zijn geweldig.
Hij was operettezanger in de jaren ’20 en ‘30, zeer beroemd
in die tijd, heeft furore gemaakt in Carré en is zijn leven
lang acteur gebleven. Het is eigenlijk als volgt gegaan: mijn
beide grootvaders, Harry Boda en Johan Boskamp, waren
beiden acteur en operettezanger, en hun beider kinderen
(mijn ouders) raakten verliefd op elkaar. Ik kom dus uit een
a r t i e s t e n fa m i 
lie. Mijn moeder
Nan, die ook in
Zandvoort woont,
bijna 80 is en nog
steeds op haar
scooter door het
dorp rijdt, was een
geweldige zange
res. Ze heeft met
mijn vader Aan
De Amsterdamse
Grachten gezon
gen, als Hans &
Nan Boskamp,
en die uitvoering
uit 1956 is door
Vic van de Reijt in
Micks ouders Nan Boda en Hans Boskamp
zijn Top 100 van

“Ik dankte mijn baan bij
Playboy aan mijn vader.”

Heeft het feit dat je de-zoon-van was je vroeger
geholpen?

“O ja, zeker. Ik heb mijn baan bij Playboy daaraan te danken.
Ik werkte bij Muziek Express, en ik las in het interne blaadje
van de VNU (toenmalige tijdschriftenuitgeverij, tegenwoor
dig Sanoma, EG) dat de Nederlandse Playboy van start ging.
Ik heb me gemeld bij Jan Heemskerk, de hoofdredacteur van
Playboy, en ik zei: meneer Heemskerk, ik ga niet meer weg

Nederlandstalige Liedjes op nummer 1 gezet. Ze heeft
conservatorium gedaan, kon pianospelen. Ze heeft de
fantastische revue ‘Stukken, beetjes’, die in Zandvoort in
première ging, gedaan met Johnny Kraaijkamp, mijn vader
en met Adèle Bloemendaal. Het werd alleen geen succes
helaas, omdat John senior problemen had met alcohol.
Er waren avonden dat hij helemaal niet op de planken
verscheen. Het is niet dat ik het mijn vader misgun, maar
mijn grootvader en mijn moeder zouden hier op de Walk of
Fame moeten liggen, die zijn echt verbonden aan dit dorp.”

Harry Boda, een van de eerste
filmsterren van ons land
Harry Boda, de vader van Mick Boskamp’s moeder Nan
Boda, werd als Hendrik Pieter Bodaan op 5 juli 1889 in Den
Haag geboren. Tussen de twee wereldoorlogen was hij een
beroemde filmster in ons land: hij speelde in Bleeke Bet
(1923), Oranje Hein (1925, beide films met Louis en Heintje
Davids), Zeemansvrouwen (1930), Kermisgasten (1936, met
Johan Kaart en Heintje Davids), Merijntje Gijzen’s Jeugd
(1936, met o.a. Kees Brusse) en Ergens in Nederland (1940,
met Lily Bouwmeester, Fien de la Mar, Cruys Voorbergh en
Max Croiset). In de jaren ’60 speelde hij gastrollen in diver
se tv-series, zoals Mik-Mak en Maigret. Daarnaast acteerde
en zong hij op het toneel in revues, waaronder ‘Stukken,
beetjes’ (van Johnny Kraaijkamp, die in 1960 in Zandvoort
in première ging) en musicals zoals De Jantjes (met Louis
Davids) en The Sound of Music (met Johan Heesters, Teddy
Scholten en Guus Verstraete).
Harry Boda was twee keer getrouwd, en met beide vrouwen
had hij een kind.
Toen zijn dochter
Nan begin jaren
’60 met haar man
Hans Boskamp en
hun twee zoontjes
Hans en Mick naar
Zandvoort verhuis
den, besloten Boda
en zijn vrouw het
zelfde te doen. Hij
bleef er tot zijn
dood in september
1973 wonen. Harry
Boda is 84 jaar ge
Harry Boda in ‘Stukken, beetjes’
worden.

Volgende week is de Walk of Fame
er weer, met Rob Slotemaker.
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week

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:

Hele maand december voor Pashouders:

Tamme Konijnenbouten:
Heel kilo € 12,95 nu € 9,95
kijk ook eens op onze website:

Kerstkaas!
Boerenkaas van Sjaak Mulder
Deze geweldige kaas is
10 maanden oud.
Nu: 500 gram slechts € 6,95

www.slagerijhorneman.nl

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
Remy Draaijer - 06-54323689
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

Walk of Fame
Heren mode

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

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

ZandvoortPas houders 10% korting

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

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

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Wonen en onderhoud:

Horeca:

SALE!!!

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Kerstman:

Wist u al dat wij ook
cadeautjes hebben van onder
de € 15,- € 10,- en € 5,-?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Medina Woninginrichters

Aanbieding: Bonaparte Esprit tapijt
van € 109,- nu voor € 89,- per meter, gratis gelegd.

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Heeft u de ZandvoortPas voor 2012 nog niet besteld? Vul dan de bon in op pagina 14

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

Gemeentelijke publicatie week 50 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 49 en
de verdere in week 49 door het college genomen besluiten
zijn in week 50 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Retrospectieve toets centrumgebied

Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 14
september 2009 worden er voorbereiding getroffen om voor
het “Centrumgebied” een nieuw bestemmingsplan vast te
stellen. Het centrumgebied omvat het gebied gelegen tussen Hogeweg, Thorbeckestraat (gedeeltelijk) Burgemeester
Engelbertsstraat, Zeestraat, Kostverlorenstraat (gedeeltelijk),
Koninginneweg en de Grote Krocht.
Voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het van belang
om de bestaande situatie te inventariseren. Na deze inventarisatie zal worden bezien welke met het vigerende bestemmingsplan strijdige situaties kunnen worden gelegaliseerd en
welke situaties dienen te worden gehandhaafd.
Om hiervoor een duidelijk beeld te krijgen, zullen er in de
komende maanden opnames worden gemaakt van alle gebouwen en terreinen binnen het centrumgebied.
De gegevens die uit de opnamen komen zullen worden gebruikt in het kader van de verdere voorbereiding en besluitvorming omtrent dit bestemmingsplan.
Het kan mogelijk zijn dat er ook bij u wordt aangebeld, om
een opname van het pand, het terrein en de bijgebouwen te
maken. Voor eventuele vragen kunt u bellen met 023-5740100
en vragen naar de afdeling Handhaving Bouwen.

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland en
Verordening Ruimte- en Inrichtingseisen Peuterspeelzalen

In de vergadering van 14 december 2011 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland en de Verordening Ruimte- en Inrichtingseisen Peuterspeelzalen vastgesteld. Beide verordeningen zijn aangepast
in verband met Lex Silencio Positivo (van rechtswege het
automatisch verlenen van vergunningen bij uitblijven van
een besluit binnen de gestelde termijn). Bij enkele artikelen
die betrekking hebben op het verstrekken van een vergunning
wordt de Lex Silencio Positivo niet van toepassing verklaard.
Beide verordeningen treden in werking op 1 januari 2012 en
liggen ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staan
op de website.

Plan van aanpak voorschoolse educatie 2011-2014

In de vergadering van 13 december 2011 heeft het college van
burgemeester en wethouders van Zandvoort het “Plan van
aanpak voorschoolse educatie 2011-2014” vastgesteld. In het
plan van aanpak is beschreven hoe de voorschoolse educatie
door de deelnemende peuterspeelzalen in de periode 20112014 wordt uitgevoerd. Het “Plan van aanpak voorschoolse
educatie 2011-2014” treedt in werking op 13 december 2011 en
ligt gedurende 4 weken ter inzage bij de Centrale Balie in het
Raadhuis en staat op de website van de gemeente.

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend,

dat de gemeenteraad op 14 december 2011 heeft besloten, dat
op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden gelegen binnen
de rode lijnen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende
kaart registratienummer Z 2011 - 004709 (bestemmingsplangebied Centrum met uitzondering van het projectgebied LDC)
en binnen de aangegeven vlakken op de digitale verbeelding.
Dit besluit treedt in werking op 17 december 2011.
Het besluit ligt met ingang van 16 december 2011 met de bij het
besluit behorende kaart registratienummer Z 2011 - 004709,
waarop met een omlijning het betreffende gebied is aangegeven, voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage bij
de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang Swaluëstraat 2) te
Zandvoort. De stukken zijn tevens langs elektronische weg
beschikbaar via de gemeentelijke website www.zandvoort.nl
en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl
Tegen het besluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene
wet bestuursrecht in combinatie met lid 2, onder C, van de bijlage behorende bij deze wet, geen bezwaar of beroep mogelijk.

De ophaaldagen voor de papiercontainer

Op 20 december wordt de papiercontainer opgehaald in de
maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 22 december wordt de container opgehaald in de dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
- Strandafgang de Fauvage 14, vernieuwen strandpaviljoen,
ingekomen 06 december 2011, 2011-VV-197.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
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.

Kennisgeving ontwerp beschikking
Kennisgeving ontwerp beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure):
Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor: het plaatsen en vernieuwen van bebording rondom het
NS-station bestaande uit de activiteiten Bouwen en Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten (artikel
2.1 lid 1f Wabo)
Locatie: Stationsplein 6 te Zandvoort (aanvraagnummer 2011VV-110).
Type: integraal
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 16 december 2011 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De
aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken
zijn in te zien elke werkdag van 16 december 2011 tot en met
26 januari 2012.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht
aan ons college en worden verzonden aan het college van
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. Wij
maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Kennisgeving ontwerp beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure):
Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Voor: het intern en extern verbouwen van de woning bestaande uit de activiteiten Slopen en Handelingen met gevolgen
voor beschermde monumenten (artikel 2.1 lid 1f Wabo)
Locatie: Poststraat 4 te Zandvoort (aanvraagnummer 2011VV-158).
Type: integraal
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 16 december 2011 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De
aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken
zijn in te zien elke werkdag van 16 december 2011 tot en met
26 januari 2012.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht
aan ons college en worden verzonden aan het college van
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. Wij
maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
- Zandvoort: Kennemerweg 78, renoveren keuken, verzonden
07 december 2011, 2011 -VV-176.
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- Bentveld: Parnassialaan 21, kappen van een boom, verzonden
05 december 2011, 2011-VV-190.

Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure):

- Bentveld: Parnassialaan 1, kappen van zes bomen, verzonden
05 december 2011, 2011-VV-112.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
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 voorzienin-

genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. 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.
Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit

kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum
van bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning.
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst
in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van
een afschrift van het beroepschrift.

Centraal telefoonnummer

Openingstijden begraafplaats

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.

voetbal
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag een benauwde
thuisoverwinning geboekt op WV-HEDW. Het elftal uit

Amsterdam Oost werd na een 0-1 voorsprong in de bles-

suretijd alsnog geklopt. Zandvoort presteerde het om in de

94e minuut alsnog de drie punten in eigen huis te houden.
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Collegelid spreken?

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

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur.

handbal

Benauwde overwinning voor SV Zandvoort

In de eerste helft hielden
beide ploegen elkaar in even
wicht; Zandvoort was wat
feller en de Amsterdammers
hadden wat meer voetbal in
hun spel. Beide doelmannen
onderscheidden zich tot de
65e minuut. Na een serie cor
ners, WV-HEDW had de wind
in de rug, was het aanvaller
Martijn Surie die de score
opende. De gasten werden
sterker maar Zandvoort was
in staat om die stand vast te
houden en later in te halen.

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

En toen brak de blessuretijd
aan. Wat daarin gebeurde
valt eigenlijk met geen pen
te beschrijven. Een vrije trap
van Michael Kuijl belandt
in de muur en de rebound
werd door Patrick Koper ver
zilverd, 1-1. Was getekend; de
92e minuut. Maar het was
nog niet afgelopen. Een in
zet van de gasten kon door
een Zandvoortse verdediger
van de lijn gered worden.
De lange pass naar voren
die volgde, bracht Timo de

Reus in balbezit, die twee
WV-HEDW verdedigers in de
luren legde en de doelman
wist te passeren: 2-1. Na het
laatste fluitsignaal, in de 94e
minuut, trok Zandvoort dus
aan het langste eind waar
een verbouwereerd WVHEDW achter bleef.
Deze wedstrijd was voor
Zandvoort de laatste wed
strijd voor de winterstop.
Pas in januari zal de volgende
wedstrijd gespeeld worden.
Andere uitslagen 2e klasse
A: AFC – Castricum: 0-3;
Aalsmeer – TOB: 5-2; AMVJ
– Monnickendam: 0-2;
Overbos – BOL: 1-1; Opperdoes
– Amstelveen: 4-3 en Hellas
Sport – ZOB werd 2-3.

Stevige nederlaag voor ZSC
tegen Amsterdamse koploper
De handbaldames van ZSC hebben afgelopen zondag in
Amsterdam een stevig pak slaag gekregen van de reserves
van Zeeburg. Na een ruststand van 16-4, stopte de Amsterdamse productie pas bij 32-12.
“Het tweede team van Zee
burg bestaat uit wat oudere
dames en is zeer gerouti
neerd, ze zijn goed op elkaar
ingespeeld en je kon merken
dat zij in hun jonge jaren op
hoog niveau handbal hebben
gespeeld”, vertelde doelvrouw
Angela Schilpzand na afloop.
Zeeburg hield gedurende de
gehele wedstrijd het tempo
behoorlijk hoog en de vele
doelpogingen waren allemaal
hard en geplaatst. “De Am
sterdamse vrouwen staan in

de competitie dan ook op de
eerste plaats en hebben tot
nu toe niets verloren”, aldus
Schilpzand.
Opnieuw kon coach Sven
Heller niet aanwezig zijn en
was de zwangere Romena
Daniëls zijn uitstekende ver
vangster. Echter konden de
beide basisspeelsters Laura
Koning en Martina Balk van
wege verplichtingen niet
aanwezig zijn. Hun plaatsen
werden ingevuld door de

jeugdspeelsters Noëlle Vos en
Maaike Paap, die zich in dit ge
weld heel goed staande hiel
den. Vos was zelfs goed voor
een doelpunt. “Je mist toch
de snelheid van Laura Koning
en het overzicht van Martina
Balk. We hebben best goed ge
speeld, maar de tegenstander
was gewoon een stuk beter”,
sluit Schilpzand af.
Scores ZSC: Lucia van der Drift
6; Naomi Kaspers en Szilvia
Jakab ieder 2 en Christel Ga
zenbeek en Noëlle Vos scoor
den ieder een keer. Zondag 18
december speelt ZSC om 12.15
uur thuis tegen het vierde
team van DSS.

Zandvoort eert de jonge sportkampioenen
In Circus Zandvoort zijn afgelopen vrijdagavond de jonge
Zandvoortse sportkampioenen gehuldigd. Ook de Zandvoortse sporttalenten zijn door de Zandvoortse Sportraad
en de gemeente Zandvoort in het zonnetje gezet.

De kampioenen van 2010 werden gehuldigd

Het was daarom een komen
en gaan van jonge spor
ters. Ze kregen allemaal een
medaille uitgereikt voor de
prestaties die waren gele
verd. SV Zandvoort had een
aantal voetbalploegen die
een kampioenschap had
den binnengehaald, bij de
Zandvoortsche Hockeyclub
waren ook twee meisjes
ploegen die een uitgebreide

felicitatie kregen van wet
houder Andor Sandbergen,
die de zieke sportwethouder
Gert Toonen verving, en voor
zitter van de Zandvoortse
Sportraad Leo Steegman. De
jongsten kregen vooraf een
interactieve voorstelling van
Maaike Cappels poppenthe
ater te zien en de sporters
tussen de twaalf en zestien
kregen na de huldiging een

film aangeboden.
Volgens Sandbergen wil de
gemeente Zandvoort hier
mee laten zien dat sport bij
de jeugd binnen Zandvoort
een belangrijke plaats in
neemt. “We willen sport
bij de jongeren stimuleren.
Het zegt wel iets als je zes
tien toptalenten binnen je
gemeentegrenzen hebt”,
aldus Sandbergen, die met
de microfoon in zijn handen
de presentatie op een onder
houdende manier verzorgde.
Sportraad Zandvoort is van
plan om deze avond één
keer in de twee jaar te laten
plaatsvinden. “Op zo’n avond
kun je nog eens terugkijken
op de prestaties die je eerder
hebt geleverd. Bovendien
willen we hiermee de breed
tesport stimuleren en willen
we ook de jonge sporters en
talenten de aandacht geven
die ze verdienen”, aldus voor
zitter Steegman.

basketbal

Zandvoorter rijdt voor goed doel
Het afgelopen seizoen heeft Zandvoorter Youri Verswijveren meegedaan in de Volvo 360 Cup, dat een onderdeel

vormt van het zogenaamde DNRT programma. Verswijve-

ren reed in het laatste gedeelte van het afgelopen seizoen
een aantal malen voorin mee.

Youri Verswijveren (l.) en Jay Warmenhoven

Het seizoen is inmiddels
ten einde en voor het vol
gend seizoen heeft de jon
ge Zandvoorter zijn zinnen
gezet op opnieuw de Volvo
360 Cup, maar ook de nieu
we PTC Cup die bestaat uit
Peugeot 107’s, Toyota Aygo’s
en Citroën C1’s.

Stichting de Opkikker

Lengtevoordeel brengt Lions naar winst
Na twee weekenden waarin de heren van The Lions het

zoet van de overwinning niet mochten proeven, was het

afgelopen weekend weer raak. In de Korver Sporthal werd

Brothers & Sisters uit Landsmeer met 74-62 aan de zegekar
gebonden. Vooral het lengteverschil, in het voordeel van
Lions, zorgde voor deze overwinning.

De tegenstander werd vooral op lengte afgetroefd

“Al tijdens het warmlopen
zagen we dat wij een groot
lengtevoordeel hadden en
de tactiek van coach Dave
Kroder was dan ook snel
gekozen: veel ballen naar
onze lange mannen onder
het bord en van daaruit be
ginnen. Het lukte veelvuldig

autosport

om de bal onder het bord te
krijgen wat zeer vaak resul
teerde in een score onder
het bord. “Bij rust, 38-29,
stonden we voor ons gevoel
met ‘slechts’ 9 punten voor”,
meldde Robert ten Pierik, die
vond dat het verschil veel
groter had kunnen zijn als

Lions wat beter gepasst zou
hebben.
De tweede helft had eigen
lijk precies hetzelfde beeld,
halverwege het derde kwart
waren onze plaatsgenoten
uitgelopen naar 20 punten
verschil, maar toen brak
er weer een periode van
slordig spel aan, waardoor
Brothers & Sisters weer wat
terug kon komen in de wed
strijd. “We speelden op het
einde vooral tegen onszelf,
maar gelukkig hebben we
gewonnen”, sluit Ten Pierik
af. Topscorers Lions: Ron van
der Meij 26; Mike Kroder 16;
Niels Crabbendam 15 en
Dave Kroder 13 punten.
Komende zaterdag spelen
The Lions de laatste wed
strijd van dit jaar. In de
Apollohal is om 16.00 uur
het derde team van US de
tegenstander.
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Voor het nieuwe seizoen
heeft Youri samen met Jay
Warmenhoven uit Santpoort

een eigen raceteam opge
start. Met dit raceteam is
hij van plan om op enkele
race- en sponsordagen via
Stichting de Opkikker chro
nisch zieke patiënten uit te
nodigen om ze een leuke
dag te bezorgen, iets waar
deze stichting zich voor in
zet. “Dat idee is ontstaan
toen wij Jos Veldboer uit
de Formido Swift Cup spra
ken over deze manier van
sponsoren”, aldus de jonge

Zandvoorter, “RTV NoordHolland zal een aantal
wedstrijden van de Volvo
360 Cup in samengevatte
vorm gaan uitzenden zodat
de naam van Stichting de
Opkikker goed in beeld kan
komen.”
Daarnaast zal Verswijveren
gaan rijden in de nieuwe PTC
Cup die vooral in het noor
den van het land te zien zal
zijn. “De PTC is de ideale op
stapklasse en is de meest
groene raceklasse”, aldus
de Zandvoorter, die plaats
neemt in een Citroën C1 van
team Rene Kruger racing.
Het wordt hard werken voor
zowel Verswijveren en War
menhoven. De Zandvoorter
betaalt zijn racehobby voor
al uit het werk in de super
markt en van kranten- en
folderwijken. Voor Warmen
hoven ligt dat anders. Hij
werkt bij een bedrijf in de
Waarderpolder, maar bei
den hopen in het komende
seizoen ook Zandvoort zelf
te kunnen betrekken bij hun
raceactiviteiten.

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat
in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor
K. Willemse
ANBO Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Dorsman Assurantiën
Harocamo
HB Alarmsystemen B.V.
Hoogheemraadschap
van Rijnland
Hugoos
Installatiebedrijf Ton Bakker
Maximare Fashion
MMX Italiaans Restaurant

Mona's smulkeuken
Ondernemers
Vereniging Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt
Sea Optiek
Slagerij Marcel Horneman
Slagerij.nl
Stichting Classic Concerts
Tiroler Stuberl
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van Dam/YAYA-Zandvoort
Kerstactie
Beachclub Take Five
Boudoir Personal Styling

Chocoladehuis
Willemsen
Club Nautique
Corry's Kaashoek
De Haven van Zandvoort
De Vier Geboden/Piripi
Dobey Zandvoort
Dreams & Daytime
Filoxenia Greek Cuisine
Flair Beauty & Hair
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Kroon Mode
La Bonbonnière
Lavogue
Rosarito
Shanna's Shoe
Repair & Leatherwear
Sprookjestaarten
Zaras, Café Restaurant
Zeemeermin, viskar
23

9,-

Zandvoortse

7e jaargang • week 51

22 december 2011
Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

Courant

Actueel

3

Actueel

7

Reddingsbrigade
in actie voor
Serious Rescue

Kerst verwentip!

€ 19

slechts
voor een

Kadobon
t.w.v. € 40

“Vraag naar de voorwaarden”
Deze actie loopt t/m 31 dec.

Haverkort

Juweliers

Rivieradreef 39, 2037 AE Haarlem
023 53 34293 • www.haverkortjuweliers.nl

De Mannetjes

Winterwonderland

Exclusief
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Kraaijkamp jr.
vertelt over zijn
overleden vader

Sport

Handbaldames
geven voorsprong
uit handen

Succesvolle aftrap
Winterwonderland

Kerstdiner bewoners
Huis in de Duinen

Het afgelopen weekend stond bol van de evenementen in Zandvoort. Als aftrap van

Afgelopen dinsdagmiddag werd in het Huis in de Duinen

weer met zijn legerband op, vond de Sprookjeswandeling plaats en, als klap op de vuur-

vrijwilligers, waaronder ook hoofden van de verschillen-

‘Winterwonderland Zandvoort’ werd op zaterdag de ijsbaan geopend, trad Sgt. Wilson

pijl, ontving Dansschool Rob Dolderman een heleboel danskoppels voor het kerstbal.
Zondag werd het weekend muzikaal afgesloten met verschillende optredens, zowel
binnen als buiten.

Het was meteen gezellig druk op de ijsbaan

Op zaterdag zat ook nog
eens het weer mee. Een
mooi zonnetje verwarmde
de mensen en de deelne
mers aan de diverse eve
nementen. Dat het pas in
de avond begon te rege
nen, kon de pret allang niet
meer drukken. OK, behalve
misschien dan voor degene
die nog even snel een paar
baantjes wilde trekken op de
ijsbaan.
Die ijsbaan werd ’s ochtends

geopend door de kersverse
wethouder Belinda Görans
son die, als goede fee ver
kleed, vertelde blij te zijn
dat het voor de tweede keer
gelukt was om de ijsbaan
te realiseren. Na de officiële
opening, middels een optre
den van vier leerlingen van
Figure Skating Amsterdam,
een school voor kunstrijta
lenten in de hoofdstad, werd
de ijsbaan direct door vooral
jonge Zandvoorters in ge
bruik genomen.

Wij wensen iedereen

‘Alles werkt mee,
behalve de winter’
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Natuurbrug
weer stap
dichterbij

*Niet i.c.m. andere aanbiedingen
Geldig t/m 31 januari 2012

20% korting
op de gehele
voorraad

Zie onze advertentie op de achterpagina

gezellige kerstdagen en een
gezond, gelukkig en succesvol 2012!!!
Michel & Anita
SEA OPTIEK

(Wij zijn gesloten van 25 december tot 2 januari)
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort - Tel.: 023 - 57 121 74
www.seaoptiek.com Vrijdag koopavond

Zaterdagmiddag om 16.00
uur begon de Sprookjes
wandeling. Maar liefst 35
vrijwilligers, (hoofdzakelijk
van de Stichting Vierdaagse
en de Beach Pop Singers)
waren, verkleed als sprook
jesfiguren, te vinden op
het Raadhuisplein en het
Kerkplein en dat trok heel
veel belangstelling. Alle
kinderen konden door mid
del van een gekochte kaart
handtekeningen verzamelen
en het nodige aan snoep
goed en wat te drinken krij
gen. Ondertussen liep een
jury onopvallend over de
beide pleinen om de verkle
de kinderen te beoordelen.
De prijzen, ter beschikking
gesteld door onder andere
de Rabo bank, werden aan
het einde van de dag in de
Protestantse kerk bekend
gemaakt. Voor die bekend
making werd eerst een
aandoenlijke kindermusical
opgevoerd. Maaike Cappel
presteerde het om met kin
deren, die “zomaar van de
straat geplukt” waren, en
wat volwassen toneelspe
lers van toneelvereniging
Wim Hildering, een mooie
sfeer op te bouwen. Een
dikke pluim is hier zeker op
zijn plaats.

een kerstdiner geserveerd voor de bewoners. Tientallen

de afdelingen, zorgden in de sfeervol ingerichte dinerzaal
voor de bediening van de ruim zeventig kerstgasten.

Scholieren delen kerstpakketten uit in Huis in de Duinen

Het diner werd geopend
met heilbotmousse met
gerookte zalm die door de
gasten met smaak werd ver
orberd. Een glaasje huiswijn
erbij maakte de start van
het diner extra feestelijk.
Jammer was het dat het
juiste aanvangstijdstip
blijkbaar niet overeen kwam
met dat van de organisatie,
waardoor vele gasten al
rond half een in de hal zaten
te wachten. Tegelijkertijd
werd ook in de afdeling de

Branding een kerstdiner
aangeboden aan bewoners
en vele familieleden en
vrienden. Woensdag werd
er ook een kerstdiner geor
ganiseerd, voor de bewoners
van de aanleunwoningen.
Het waren zeer drukke da
gen voor al die bevlogen
medewerkers, die zich bij
zonder hebben ingezet om
er een mooie happening van
te maken. Voor de bewoners
was het kerstdiner een ge
zellige ontmoeting met an
dere bewoners.

Bestemmingsplan
Louis Davidscarré vastgesteld.
Kijk op pagina 21
Gemeente Zandvoort

vervolg op pagina 3
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familieberichten
Mijn lief en man, de vader en opa van onze kinderen,
onze kleinkinderen en achterkleinkinderen en onze
zwager is te midden van ons allen rustig ingeslapen.

Dik Luttik
Dirk Hermanus
24 oktober 1931

Zandvoort

18 december 2011

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Namens ons allen:
Nelly Luttik

burgerlijke stand

3 december - 16 december 2011
Geboren:

Mylo Manuel, zoon van: Martins Lopes, Paulo Manuel en:
Feije, Gigi.
Joshua Aaron, zoon van: Martens, Markus Johannes en:
Bhagwandien, Anushka.

Ondertrouwd:

Senft, Johannes Henricus Mario en: Menting, Saskia.

Gehuwd:

Lagerweij, Peter en: Lansdaal, Pauline Elisabeth Maria.
Wehnes, Danny en: van der Hulst, Ramona.

Overleden:

Correspondentieadres:
Ruud Luttik
Bilderdijkstraat 11
2041 NJ Zandvoort
Er is gelegenheid om afscheid van Dik te nemen op donderdag
22 december van 19.00 tot 19.45 uur in Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal in familiekring plaatsvinden.

Het is erg verdrietig afscheid te moeten nemen
van onze

“Ome Dik”
Dirk Luttik zal ook door ons ongelooflijk
gemist worden.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
De posters van “Post Noord”,
Zandvoortse Reddingsbrigade

Koper, Marijtje, oud 92 jaar.
van der Wal, Johannes Andreas, oud 67 jaar.
Vogt geb. Slebe, Divera Carolina Maria, oud 51 jaar.
Mense, Jacobus Christianus, oud 35 jaar.
Movsisjan geb. Movsisjan, Mariam, oud 84 jaar.
Cliteur geb. van de Geer, Eveline, oud 84 jaar.
Wieman, Arie, oud 83 jaar.

kerkdiensten

waterstanden
Vrijdag 23 december
gaat onze nieuwe
avondkaart in!
Voor reserveringen bel

023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

Elke dinsdag: Stamppotavond
Zondag 1 januari: Nieuwjaarsborrel
		
met Bart!
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Zaterdag 24-12: Kerstavond
Protestantse gem. Zandvoort
23.00 uur Kerstnachtmis met ds. D.C. Nicolai
RK Parochie St. Agatha
19.00 uur Kerstnachtmis voor jonge kinderen
23.00 uur Kerstnachtmis
RK Parochie Antonius & Paulus
21.00 uur Kerstnachtmis

Zondag 25-12: Eerste Kerstdag

Wenst u fijne kerstdagen
en een energiek 2012
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse@planet.nl

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. T.G. van der Linden
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Viering Eerste Kerstdag

Dankbetuiging
4 januari 1945

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Viering Eerste Kerstdag
6 november 2011

Rein Sluijter
Uw medeleven en warme aandacht tijdens
de moeilijke periode van zijn ziekte, de aan
wezigheid van zoveel mensen bij het afscheid,
hebben ons getroost en zal er toe bijdragen dat er,
op een dag, ruimte komt voor een glimlach om
mooie herinneringen.
Dank U wel.
Mede namens de familie
Ankie Sluijter-Glaudemans
december 2011
2

Maandag 26-12: Tweede Kerstdag
Protestantse gem. Zandvoort
15.00 uur Kindje wiegen bij de kerststal

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
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OV E R L I J D E N

Reddingsbrigade succesvol
bij Serious Rescue

Onze Zandvoortse reddingsbrigade heeft zich de afgelopen
dagen flink laten gelden tijdens Serious Rescue, een actie

van de Nederlandse reddingsbrigades ten bate van Serious
Request. Deze jaarlijkse goede doelenactie van 3FM en het

Rode Kruis, met als grote publiekstrekker het Glazen Huis,
staat dit jaar in Leiden. De opbrengst gaat dit jaar naar
moeders die vechten tegen de gevolgen van oorlog.

Hulpdiensten zijn snel ter plaatse

Een 85-jarige Zandvoortse is
maandagmiddag zwaarge
wond geraakt. Toen ze met
haar scootmobiel het zebra
pad aan het Badhuisplein
wilde oversteken, werd ze
door een personenauto ge
schept en enkele meter mee
gesleurd. De 79-jarige auto

mobiliste uit Aerdenhout
verklaarde later haar com
pleet over het hoofd te heb
ben gezien. Diverse hulp
diensten, waaronder een
traumahelikopter, hebben
ter plaatse hulp verleend
waarna de vrouw naar een
ziekenhuis is vervoerd.

Veiligheid op school
De Zandvoortse Jeugdraad was vorige week vrijdag in verga-

dering bijeen in de raadszaal om een aantal, voor jeugdigen,
belangrijke zaken te bespreken met het voltallige college. De

griffie had een agenda opgesteld met vier onderwerpen die
de schoolgaande jeugd raken.

De Zandvoortse reddingsbrigade voor Serious Rescue op weg
naar het glazen huis in Leiden

Serious Rescue steunt deze
actie met een vaartocht van
drie dagen van Almere naar
het Glazen Huis in Leiden. In
totaal deden er 22 reddings
boten uit het hele land mee.
Zandvoort was vertegen
woordigd met twee boten,
die werden bemand door
twaalf vrijwilligers. Onderweg
hebben de 180 varende red
ders een bedrag opgehaald

van € 12.500, waarbij het
Zandvoortse twaalftal maar
liefst € 1.200 heeft weten bin
nen te halen.
De reddingsboten zijn afge
lopen zondag op feestelijke
wijze in Almere uitgeluid
door burgemeester Jorritsma.
Einddoel van de eerste etappe
was Ouderkerk aan de Amstel.
Daar werden ze hartelijk ont

vangen door burgemeester
Mieke Blankers-Kasbergen,
die daar ‘onze’ Niek Meijer is
opgevolgd. De volgende dag,
toen het gezelschap richting
Ter Aar ging, is zij nog een
tijdje met de Zandvoorters
meegevaren, die van haar de
hartelijke groeten meekregen
voor onze burgemeester.
Dinsdag was de laatste
etappe naar Leiden, waar na
aankomst de opbrengst van
Serious Rescue in de vorm van
een cheque in het Glazen Huis
is overhandigd aan de dj’s die
daar tot en met zaterdag 24
december zonder te eten zul
len doorbrengen.
Onze redders hebben de drie
daagse tocht als heel bijzon
der ervaren. Het weer was
minder koud dan vorig jaar,
maar er was nu veel meer
wind en regen, wat het toch
flink koud maakte. Onderweg
werd geslapen in sporthallen,
waar leuke contacten werden
gelegd met andere reddings
brigades, o.a. uit Groningen,
Naaldwijk en Alphen.

vervolg - pagina 1 - Succesvolle aftrap Winterwonderland
die het dansen al behoorlijk
onder de knie hebben.
Het voltallige college en de Jeugdraad

De vier agendapunten wa
ren: fruit op school; het
opknappen van het speel
terrein langs het spoor; voor
lichting over brandveiligheid
en EHBO op school en een
feest of andere activiteiten
voor de kinderen. De ‘school
fracties’ kwamen goed be
slagen ten ijs en zo kon een
mooie discussie ontstaan.

Er was zelfs een tweede
stemronde nodig om ‘voor
lichting over brandveiligheid
en EHBO op school’ als win
nend project aan te kunnen
wijzen. De € 2.000 die het
college ter beschikking had
gesteld voor het winnende
project, zal worden gebruikt
om dit op de scholen in gang
zetten.

De Jeugdraad bestaat uit af
gevaardigden van de groe
pen 8 van de basisscholen.
Helaas moesten twee ba
sisscholen het laten afwe
ten, net als de brugklassers
van het Wim Gertenbach
College. Na een uitgebreide
discussie werd aan het eind
van de vergadering gestemd.

Winnaars van het debat wer
den Niki Jacobs en Talitha
Duijn, vertegenwoordigers
van de Hannie Schaftschool,
die vooral door de voorzit
ter werden geroemd om
hun samenwerking en de
aanvulling naar elkaar toe
tijdens het debat. Wellicht
politici in spe?

Handtekeningen jagen tijdens de Sprookjeswandeling

Ook een compliment voor
Center Parcs dat belangeloos
een levende kerststal, met een
aantal schapen en geiten uit
hun kinderboerderij, ter be
schikking had gesteld.
Ondertussen was Sgt. Wilson
met zijn zangkoor van vrou
welijke militairen druk aan het
optreden in de muziektent op
het Raadhuisplein. Een aantal
militaire voertuigen van Kelly’s
Hereos waren rondom het

paviljoen geplaatst waardoor
het plaatje volkomen com
pleet was.
En ’s avonds was het nog niet
op. Dansschool Rob Dolder
man had niet minder dan
50 dansparen naar theater
De Krocht weten te lokken
voor een prachtig kerstbal.
Hoofdzakelijk leerlingen van
zijn school waren gekomen
om het geleerde in de praktijk
uit te voeren, maar ook paren

De zondag was hoofdzake
lijk voor Zandvoortse koren
en jazz ingepland. Jazz in
Zandvoort was in De Krocht en
het Kerstconcert van de stich
ting Classic Concerts in een
stampvolle Protestantse kerk.
Van beide concerten vindt u
een recensie elders in deze
krant. In het centrum was het
de bedoeling dat de Beach Pop
Singers en I Cantatori Allegri
een concert zouden verzorgen
in de muziektent. Door klima
tologische omstandigheden
werd er echter uitgeweken
naar het terras van café Koper
op het Kerkplein waar een
sfeervol concert plaatsvond.
Zandvoort en haar vrijwil
ligers hebben zich weer van
hun beste kant laten zien: een
Winter Wonderland waardig!

column

Herinneringen
Het is een gure zondag. Echt
een dag om bij de kachel te
zitten. Benen omhoog. Boek
erbij en een kop thee. Even
heerlijk niets doen zo vlak
voor de Kerst. Echtgenoot
heeft echter een ander plan.
“Zullen we nu die dia's eens
gaan uitzoeken?”. Ik brom
een beetje, kijk verstoord
op. “Moet dat nou vandaag?”
Eigenlijk heb ik er helemaal
geen zin in. “Uitstellen heeft
geen zin. Je wilde met Kerst
toch dia’s draaien?” Er staan
in de rommelkast acht do
zen dia's. Twintig jaar histo
rie. Later gingen we filmen
en nog veel later kwam de
digitale camera.
Stuk voor stuk leg ik de
raampjes op de lichtbak. Kijk
nou!! De kinderen, nog heel
klein. En daar oma en opa,
onwennig naar het fototoe
stel starend. Sommige dia's
vallen van ouderdom uit el
kaar. We moeten gaan sorte
ren, vindt echtgenoot. “Alle
natuuropnames gooien we
eruit. Hebben we niks aan.
Weg ermee.” Herinneringen
komen te voorschijn. Van va
kanties in de tent. Jawel. In
Frankrijk, later in Friesland
en Drenthe. Hé leuk, baby
zoon bij zijn eerste kerst
boom. Op de arm van mama.
Jaartjes later staat de kleine
meid ook bij de kerstboom.
Natuurlijk op de arm van
papa! Kan niet missen.
Uiteindelijk houden we 200
dia's over. Klaar om digitaal
bewerkt te worden. De mid
dag vliegt om. De thee is
koud geworden als echtge
noot een DVD uit dezelfde
rommelkast vist. We zitten
aan de buis gekluisterd. Nee,
niet om de zoveelste TV se
rie te bekijken maar om ons
25-jarig huwelijk opnieuw te
beleven. Wat waren we nog
jong. En mooi. De tijd gaat
aan ons voorbij. Het wordt
een feest van herken
ning. Maar er liggen
zeker nóg 40 banden
om bekeken te wor
den. Voorlopig zijn we
tot volgend jaar Kerst
zoet!

Lienke Brugman

Scootmobiel aangereden
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PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN SMAKELIJK 2012
Han, Bibi, Ramon, Cees, Robert en Wesley
Onze openingstijden tijdens de feestdagen:
Vrijdag 23-12: Gewoon open!
Zaterdag 24-12: Open, dus eerst bij ons lekker eten,
dan zingen op het Kerkplein of naar de nachtmis.
1e kerstdag: Open, sorry....maar we zitten al vol!
2e kerstdag: Open, sorry...............weer vol!
Dinsdag 27-12: Gewoon open, laatste kans op een
dagschotel en al het andere lekkers in 2011!

Vrijdag 30-12-2011 t/m zondag 1-1-2012
zijn wij gesloten!
Keuken dagelijks geopend vanaf 18.00 uur
Woensdag en donderdag gesloten
Haltestraat 75 te Zandvoort • www.mollieenco.nl
Reserveringen (alleen telefonisch!) 023 - 5 718 949
Tot ziens bij Mollie &Co.

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen
Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
en volgens afspraak
Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 58 47

colofon

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

Seniorenmenu: € 7,00

3 gangen menu a la carte
€ 29,50
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

Beide kerstdagen
geopend vanaf 11.00 uur
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

Reserveren gewenst
023-5712102

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.

De medewerkers
van Harocamo
Brasserie restaurant Harocamo

wensen u fijne feestdagen!!
Brasserie restaurant Harocamo

Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort • Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Seniorenmenu:
€ 7,00
Sinds 1989
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

Rimini is vanwege vakantie gesloten
van 9 januari tot en met 31 januari.
Vanaf 1 februari zijn wij weer geopend.
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

Za 26-09-09

Kippenbout met frites en sla

Zo 27-09-09

Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool

RIMINI
ITALIAANS
RESTAURANT-PIZZERIA
Di 22-09-09
Scholﬁlet met
gebakken aardappelen en wortelen
Boulevard
Barnaart
20,
2041
Zandvoort
Wo 23-09-09 Hutspot met
warmeJA
worst
en gebakken spek
Tel.023-571
37
96
Fax:023-573
Do 24-09-09
Schnitzel met frites en witlof 48 71
Mob.:06-2467
45 www.riminizandvoort.nl
Vr 25-09-09 28Gestoofde
kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool
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Reserveren 06-30047080

Bandai Thai

Zeestraat 46 Zandvoort

Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Eerst gezellig schaatsen en daarna vis eten in XL
Iedere woensdagavond Vischloopers menu € 6,95
Kerst 2011 in XL:
24 december geopend, a la carte
25 december gesloten
26 december geopend, a la carte

Brasserie restaurant Harocamo
Kerkstraat 14 | 023-5712102

Z a n d v oo r t

Kadotip:

Meer dan 50 modellen
OOZOO horloges!

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Beide kerstdagen geopend

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.

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Wij zijn op vakantie van 27-12 tot 1-2

Kerkstraat 14 | 023-5712102

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Wij wensen iedereen
een gezond 2012

Party outfit nodig?
Grote collectie
nu verkrijgbaar!

Kerkstraat 3

tramontana

Op de gehele collectie

50% korting

Dus ook op de winterjassen!
(M.u.v. de accessoires en de nieuwe collectie)
Kerkstraat 6a

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen
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Met oog en oor
de badplaats door

Met het hart op de groene plaats
Als het aan de bezoekers van de Ronde Tafel van dinsdag
13 december ligt, wordt Zandvoort een groene oase te mid-

den van strand en duinen. De raadszaal was goed gevuld
met dorpsgenoten die het hart op de groene plaats heb-

ben. Zij konden suggesties doen die opgenomen zouden
kunnen worden in het groenstructuurplan ‘Zandvoort
kleurt groen’.

Verantwoordelijk wethouder
Andor Sandbergen en pro
jectleider Hilde Prins werden
op hun wenken bediend. De
groen-suggesties liepen uit
een van gevelbegroeiing en
een park in het LDC-gebied
tot schooltuintjes op braak
liggende stukken grond,
wilde planten met kleurrijke
bloemen in de middenber
men en ruimte voor gevel
tuinen.
Ook de roep om bomen op
de boulevard was groot, al
leen zag Prins dat niet zitten.

“Langs de hele kust, tot aan
Frankrijk aan toe, zie je geen
boom op de boulevards. Die
groeien daar niet, mede door
de wind en de zoutaanslag
op de bladeren.” Hovenier
Kras was het niet met haar
eens. Volgens hem doen
dennenbomen het prima
aan de kust. “Kijk maar bij
Parnassia, daar staat op een
duin, op nog geen 50 meter
van de kust, een hele groep
dennenbomen.”

Krentenboom

Prins liet weten dat er de

laatste tijd geëxperimen
teerd is met veel boomsoor
ten, zoals een krentenboom
op de Tolweg, iepen in de
Zeestraat en een steeneik
elders in het dorp. De meeste
doen het goed, maar of dat
zo blijft, moet nog blijken.
Bewoners van Park Duinwijk
hielden een pleidooi voor
meer groen in hun ‘beton
nen’ wijk. “Dat is bij de aanleg
van de wijk wel geprobeerd”,
zo liet Prins weten, “maar er
is bij de aanleg iets flink mis
gegaan.”
Wethouder Sandbergen
was blij met alle suggesties.
In ieder geval zal het extra
groen het eerst zichtbaar
worden op plekken waar
veel mensen komen, dus in
het centrum van het dorp.
De Duinwijkers moeten nog
even geduld hebben.

Tweede editie Wintersantekraampie
Na het succes van de eerste editie vorig jaar, organiseert de
ploeg van de Rekreade komende woensdag van 12.00 tot

15.00 uur voor de 2e keer een Wintersantekraampie. De Zand-

voortse kinderen worden van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan dit gezellige kinderfestijn rondom en in de Protestantse kerk op het Kerkplein.

Vorig jaar was de eerste Wintersantekraampie zeer geslaagd

ZANDVOORT SCHOON!?
maakt u wijzer………

Er zullen weer allerlei kraam
pjes opgesteld worden waar
de jongste Zandvoorters uit
eenlopende vaardigheden
onder de knie kunnen krijgen.
Uiteraard wordt er ook aan
de inwendige mens gedacht,
en komen de schminkdozen
weer tevoorschijn. De toe
gangskaarten zijn alleen op
de dag zelf bij de kassa, onder
aan de monumentale kerkto
ren, te verkrijgen voor de prijs
van € 2 per stuk. Deze kaarten
zijn tevens de stempelkaarten
die de kinderen nodig hebben
om aan alle activiteiten deel
te kunnen nemen.
Gemeente Zandvoort

Afgelopen week is bij elk huishouden de AFVALWIJZER 2012 op de deurmat gevallen. Met
o.a. een overzicht van alle zaken die te maken hebben met de inzameling van huishoudelijk afval in het komend jaar. Een drukwerkje vol nieuwtjes en wetenswaardigheden.
Nieuw is dat per 1 januari een ander ophaalbedrijf het afval inzamelt. SITA heeft plaats
gemaakt voor G.P. GROOT. De eerste weken in het nieuwe jaar wordt het bedrijf goed
begeleid door de reinigingscontroleur.
Extra aandacht wordt gevraagd voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval; de ophaaldienst gaat zich streng houden aan het contract, wat betekent dat zaken als bouw- en
sloopafval, auto onderdelen, elektronische apparatuur en chemisch afval NIET WORDT
MEEGENOMEN.
Heeft u de Afvalwijzer abusievelijk niet ontvangen? Haal ‘m op bij het raadhuis, bibliotheek,
Pluspunt of bel de centrale meldlijn, tel. 5740200 of mail: info@zandvoort.nl

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Winkeliersactie
aangepast

De winkeliersactie is dit
jaar door Ondernemers
Vereniging Zandvoort in
een ander jasje gestoken.
Echter de nieuwe versie om
een kaart bij besteding van
€ 10,00 met 8 stempels van
verschillende winkeliers te
vullen, bleek niet te werken.
Daarom heeft de OVZ be
sloten de actie aan te pas
sen. De kaart mag nu door
een en dezelfde winkelier
bij elke aanbesteding van
€ 10,00 gestempeld wor
den. Elke zaterdag wordt
tijdens het live-programma
Goedemorgen Zandvoort
van ZFM de trekking bekend
gemaakt.

Inbraak levert beveiliging op

Een van de sponsoren van
SV Zandvoort, Raym ond
De Roode van HB Alarmsy
stemen BV, heeft naar aan
leiding van de inbraak van
vorige week, de club een
mooi aanbod gedaan. SV
Zandvoort krijgt de beschik
king over zes beveiligings
camera’s die hun beelden
op een aparte harddisk zet
ten. SV Zandvoort hoopt niet
dat er opnieuw ingebroken
zal worden, maar mocht
dit het geval zijn, dan staan
de daders in ieder geval op
beelden die de politie kan
gebruiken. Weldoeners be
staan dus nog.

Christmas Beachrun

Op vrijdag 23 december or
ganiseert de Wim Gerten
bach Mavo weer haar tra
ditionele strandloop, de
Christmas Beachrun. Deel
nemers zijn alle scholieren
van Zandvoort. De start is
om 9.30 uur bij paviljoen
Take Five en de te lopen af
standen zijn 3 of 5 kilome
ter. Na afloop is er voor alle
deelnemers warme chocola
en een kerstkoekje. Komt u
ze aanmoedigen?

Collecte MS

Tijdens de collecteweek van
het Nationaal MS Fonds heb
ben (slechts) 8 collectanten
samen het fantastische be
drag van € 814 opgehaald in
Zandvoort. De gulle gevers en
de collectanten worden heel
hartelijk bedankt voor hun
bijdrage. Hebt u de collectant
gemist, dan kunt u uw bijdra
ge overmaken op giro 5057
te Maassluis. Wie de collecte
volgend jaar als collectant wil
ondersteunen, kan contact
opnemen met het Nationaal
MS Fonds, 010-5919839 of kijk
op www.nationaalmsfonds.nl

Opbrengst NSGK

Zandvoorters waren gul voor
de Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind
(NSGK). Tijdens de landelijke
collectie in november is in
Zandvoort het fantastische
bedrag van € 1.835,- opge
haald. Een belangrijke bijdrage
aan dit succes is geleverd door
de enthousiaste collectanten
en een aantal lokale onder
nemers (Bertram en Brood,
Daniël Groente en Fruit en de
Kaashoek), waarvoor hartelijk
dank. Het geld wordt aan ver
schillende projecten besteed,
zoals een vakantie voor ge
zinnen met een gehandicapt
kind en een speeltuin waar
zowel gehandicapte als nietgehandicapte kinderen samen
kunnen spelen.

Lekkere versnapering

De in 1892 opgerichte vereni
ging Onderling Hulpbetoon
is nog steeds actief voor
degene die extra aandacht
verdienen. Dit keer werden
de ouderen van Zandvoort
in het Huis in de Duinen op
woensdag 21 december ver
rast met een overheerlijke
kerstbanketstaaf.

Een luisterend oor
tijdens de kerst

Uit de gespreksonderwerpen
blijkt dat in december een
zaamheid voor veel mensen

vooral tijdens de feestdagen
erg moeilijk is. Bij Sensoor
Haarlem kunnen mensen
even praten over hun zor
gen, eenzaamheid, verdriet
of om terug te kijken op
het bijna voorbije jaar. De
goedopgeleide vrijwilligers
van Sensoor zijn 24 uur per
dag en nacht aanwezig voor
iedereen die een steun
tje in de rug nodig heeft.
Bereikbaar via 023-5471471
of 0900-0767.

Gemeente trakteert

Misschien is het u niet op
gevallen maar in de krant
van vorige week plaatste de
gemeente een tegoedbon
om gratis bij de Hollandse
gebakkraam op het Raad
huisplein 2 oliebollen te ha
len. Daarmee wil Zandvoort
Schoon de bewoners bedan
ken die actief in 2011 hebben
meegewerkt om daadwer
kelijk een handje te helpen
voor een schoon dorp. De
bon is geldig tot en met 29
december.

Nieuwjaarsduik

Traditioneel staat de eerste
dag van het nieuwe jaar in
het teken van goede wen
sen, familiebezoek en uiter
aard: de Nieuwjaarsduik. In
Zandvoort wordt straks voor
de 51ste keer een duik geno
men in de koude Noordzee.
Ieder jaar wordt geld inge
zameld voor een goed doel.
Deelnemers en toeschou
wers kunnen dit jaar een
Nieuwjaarsduik-sjawl kopen
waarvan de opbrengst naar
de Voedselbank gaat. Wie
ook het nieuwe jaar wil in
luiden met een duik in zee,
kan zich aanmelden via de
website: www.nieuwjaars
duikzandvoort.nl.
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Nieuwjaarswens

Afmeting ca. 9x3 cm.
(Dubbele of meerdere blokjes mogelijk)

Lieve.......

Prijs per blokje:

• voor bedrijven: € 20,- excl. BTW

Doe uw relaties, familie, vrienden of
geliefden een opvallende Nieuwjaarswens!
Plaats een kort & bondige boodschap
in de laatste krant van 2011.

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Opgeven via info@zandvoortsecourant.nl

• voor particulieren: € 15,- incl. BTW

Aan alle....

Opgeven in envelop met geld bij Hogeweg 39f1
Uiterste inleverdatum:
maandag 26 december om 12.00 uur

Heeft u wat te vieren
en kan dat niet thuis?



Kom dan gezellig
naar Café Bluys!






Eerste kerstdag gesloten
Tweede kerstdag vanaf 16.00 uur
geopend + lekkere hapjes.



Geopend dinsdag t/m zaterdag van 16.00 - tot 24.00 uur,
maandag gesloten, zondag van 14.00- tot 22.00 uur
Café Bluys - Buureweg 5 - 2042 HH Zandvoort
Tel.: 023-5730200 of 06-533 67 908

Tijgerwit € 1,75
Kerststol € 5,95
Div. Tulband vanaf € 5,50
Amandelstaaf € 5,95
Saucijzenstaaf € 5,95
Wij zijn 2e Kerstdag geopend
van 9.00- tot 13.00 uur

Kom ook eens onze nieuwe belegde broodjes proeven
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

Iets te (ver)kopen?

Zie pagina 16

Plaats een Zandkorrel
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APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl
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Natuurbrug over de Zandvoortselaan
is weer een stap dichterbij gekomen

Ondanks natte zomer kijkt Zandvoort
terug op geslaagd evenementenjaar

Afgelopen maandag organiseerde de gemeente in De Blauwe Tram in het LDC een inloop-

De jaarlijkse evaluatie van de Zandvoortse evenementen, die georganiseerd wordt door

avond over de Natuurbrug Zandpoort. Daar kon je aan de hand van de laatste tekeningen

zien hoe dit project aan de Zandvoortselaan, ter hoogte van de vroegere manege, er definitief gaat uitzien.

de gemeente, is goed bezocht. Ondanks dat 10 muziekfestivals in het water zijn gevallen,
werd geconcludeerd dat 2011 een goed evenementenjaar is geweest. Een geweldige groep
organisatoren heeft zich 100% ingezet om Zandvoort op de kaart te zetten.
door Nel Kerkman

Op verzoek van de voorzitter
van de bijeenkomst, burge
meester Niek Meijer, stelde
de nieuwe wethouder Belinda
Göransson zich voor. Zij heeft
onder andere Toerisme en
Economie in haar portefeuille.
Ze gaat zich inzetten om zo
wel de klassieke als de nieuwe
evenementen, waaronder
Olympia wielerronde op 14
en 15 mei 2012, te promoten.

Natuurbrug Zandpoort weer stap voorwaarts

De negen miljoen euro kos
tende natuurbrug bestaat uit
een recroduct over de weg en
een ecoduct over de vroege
re trambaan. Het recroduct
is behalve voor dieren ook
voor wandelaars en fietsers
toegankelijk, het ecoduct is
uitsluitend voor het beesten
spul en dus verboden voor
mensen. Omdat een fiets
pad door de Amsterdamse
Waterleidingduinen (AWD)
ter bescherming van be
paalde soorten natuur (o.a.
de nauwe korfslak) is afge
blazen, loopt het wandel- en
fietstraject nu via het fiets
pad aan de Zandvoortselaan
en via de natuurbrug naar
het fietspad van de voormali
ge trambaan ter hoogte van
Nieuw Unicum. Aangezien
wandelaars wel in de AWD
welkom zijn, verwacht je dat
er een ingang via de natuur
brug zal komen, maar dat is
op dit moment niet aan de
orde. Er wordt overigens nog
wel naar een variant gezocht
om toch een fietspad binnen
de AWD mogelijk te maken.

Hertentrek

De vraag of de natuurbrug
voor fauna en flora gaat
werken, twijfelen de na
tuurdeskundigen niet aan.
Wel is er onderling verschil
van mening of bijvoorbeeld
de damherten uit de AWD
wel zo happig zijn om zich
te vestigen in het Kenne

merd uinengebied. De be
heerder van het Goois Na
tuurreservaat, die vol trots
‘zijn’ Natuurbrug Zanderij
Crailoo als voorbeeld voor
Zandvoort presenteerde, ge
looft dat de herten de rust
van het Waterleidinggebied
prefereren boven het druk
kere duingebied aan de an
dere kant van de natuurbrug.
Maar de ecoloog van de AWD
denkt juist dat het ruimere
leefgebied en de nieuwsgie
righeid van de damherten
er juist toe gaan leiden dat
er wel degelijk een trek zal
ontstaan.

Afschieten

Of dat ook gaat betekenen
dat de herten het dorp zullen
gaan mijden, valt te bezien.
De gemeente Amsterdam,
eigenaar van het water
wingebied, wil eerst het
hoge-hekken-project ten
uitvoer brengen alvorens
goedkeuring te geven aan
het Beheerplan, dat afschie
ten van ‘overlast-herten’ wil
toestaan. Overigens is het
nu al zo dat er herten uit de
AWD worden afgeschoten
en wel in de Bollenstreek, op
het grondgebied van ZuidHolland. Het aantal valt vol
gens een woordvoerder van
beheerder Waternet echter
mee, want de overlast is
door deze dieronvriendelijke
methode merkbaar terug
gelopen.

Oudejaarsdag 2013

De ontwerp-omgevingsver
gunning voor de natuurbrug
ligt nog tot en met 19 janu
ari 2012 ter inzage op het ge
meentehuis. Tot die tijd kan
men bezwaren indienen. De
voorstanders van de natuur
brug hopen dat het project
daarna niet te lang wordt
opgehouden door beroep
schriften en hoger beroepen.
De wens is dat Natuurbrug
Zandpoort op 31 december
2013 in gebruik kan worden
genomen (met champagne
maar zonder vuurwerk!). Het
prestigieuze natuurproject
heeft dan, als de kosten wor
den beheerst, negen miljoen
gekost. Europa betaalt daar 3
miljoen aan mee, evenals de
provincie Noord-Holland. De
rest komt van de Nationale
Postcode Loterij en andere
bronnen. Het kost Zandvoort
in ieder geval geen cent. Het
gaat de badplaats, zo is de
verwachting, juist geld op
leveren door de toestroom
van meer toeristen. Maar de
grote winnaars zijn uiteinde
lijk de flora en de fauna, die
zich mede door het ecoduct
zullen kunnen verrijken.
Of het recent gesloten na
tuurakkoord tussen staats
secretaris Bleker en provincie
Noord-Holland gevolgen zul
len hebben voor het project
in Zandvoort, is nu nog niet
duidelijk.

Groot en klein

Aan de organistoren werd ge
vraagd om één goed punt en
een verbeterpunt naar voren
te brengen. Zo te merken was
een goed punt niet zo moei
lijk, maar om een verbeter
punt aan te geven had men
duidelijk meer problemen.
Ook de vraag: “Wat is het
verschil met een kleinscha
lig en een middelgroot eve
nement en moet je daarvoor
nou wel of geen vergunning
aanvragen?”, was voor velen
toch nog onduidelijk. Voor
de kleinschalige evenemen
ten voldoet een meldingsfor
mulier en de grotere moeten
ruim van tevoren ingediend
worden omdat die een aan
zienlijke belasting vormen
voor de openbare orde, veilig
heid en (geluids)overlast voor
omwonenden. In de evene
mentenvisie Zandvoort 20102014 staat alles beschreven.
Niet alleen organisatoren

kwamen aan het woord, ook
woordvoerder Gerard van
Elteren van het platform
Leefbare Kust. Hij had als
goed punt de samenwer
king met de strandpachters
en de kermis als een verbe
terpunt. Göransson gaf aan
dat de omwonenden van het
kermisterrein medio januari
2012 worden uitgenodigd.

Evenementen 2012

Directeur Eric Weijers van
Circuit Park Zandvoort
meldde dat 2011 perfect was
verlopen, met een goede
samenwerking met de ge
meente. Met de verruiming
van de geluidsdagen staan
voor 2012 grote en interes
sante races op de agenda,
met in september een natio
naal oldtimer festival. Voor de
Nieuwjaarsduik had Marcel
Meijer voor zijn naamgenoot
Niek Meijer een verrassing:
een badkoets. Kennelijk had
de burgemeester ooit aange
geven om met een badkoets
nogmaals op 1 januari de
zee in te gaan. De afspraak
is inmiddels gemaakt. Een
verbeterpunt voor het wan
delevenement ‘De 30 van
Zandvoort’ is om te kijken of
het Visserspad voor de wan
delaars haalbaar is. De mu
ziekfestivals in het centrum
worden door Ron Brouwer
en Ton Ariesen gecontinu
eerd met als verbeterpunt:
zonneschijn! Helaas gaat de

zeepkistenrace in 2012 niet
door. De organisatie wil het
evenement voortaan om het
jaar gaan aanbieden.

Kortebaandraverij

Het enige bestuurslid van
de stichting die de Korte
baandraverij organiseert, Ton
Ariesen, hield voor de draverij
in de Zeestraat een dringende
oproep om het oudste evene
ment voor Zandvoort te be
waren. In 2011 is het niet door
gegaan en zonder extra inzet
van vrijwilligers en sponsoren
ziet de toekomst voor dit eve
nement er somber uit. Om in
2014 de NK Kortebaandraverij
naar Zandvoort te kunnen ha
len moet er vóór maart 2012
duidelijkheid komen. Voor
meer informatie kunt u zich
bij Ariesen vervoegen.
VVV Zandvoort-directeur
Lana Lemmens kijkt tevre
den terug op de Nationale
50+dag met daaraan gekop
pelde de ‘doe van alles’-week.
Voor 2012 heeft ze een nieuw
evenement bedacht: ‘Kid’s
Adventureweek’. Heeft u leu
ke ideeën dan kunt u terecht
bij de Zandvoortse VVV. Geef
ook daar uw evenementen
tijdig door. De burgemeester
complimenteerde de aanwe
zige organisatoren voor de
getoonde inzet. Alle evene
menten, groot en klein, dra
gen bij aan de gezelligheid en
dynamiek in ons dorp.

De Circuit Run is een van de vele succesvolle evenementen van 2011 | Foto: Chris Schotanus
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Volgende week in de Zandvoortse Courant:
Het JAAROVERZICHT 2011
Kerst-Vers bestel je bij:

Vandaag besteld,
morgen bezorgd!
Thuis of op kantoor.
VVV Zandvoort is op zoek
naar een nieuwe:

TEAMLEIDER MARKETING

Home Holiday rental service zoekt een:
Tekstschrijver met commercieel-administratieve taken
(oproepbasis)

Home Holiday rental service is een jong, enthousiast en groeiend bedrijf.
Via internet verhuren wij particuliere vakantiewoningen.
Functieomschrijving:
Jij bent verantwoordelijk voor al onze copywriting op de website,
nieuwsbrief en social-mediakanalen. Ook voer je administratieve en
commerciële taken uit.
Functie-eisen:
- Perfecte beheersing van de Nederlandse taal;
- Goede beheersing van de Engelse of Duitse taal;
- Flexibel, 8 - 24 uur per week beschikbaar;
- Commercieel ingesteld, klantvriendelijk en servicegericht;
- Zelfstandig en bereid om evt. vanuit huis te werken.
Interesse?
Mail voor meer informatie naar Babette Last via info@homeholiday.nl,
of mail je sollicitatie en CV voor 16 januari 2012.
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Jij bent de professional die, vanuit het marketingplan van VVV Zandvoort, middels
succesvolle marktbewerking de positie van Zandvoort aan Zee als (inter)nationale
badplaats weet te versterken. Je initieert marketingcommunicatie activiteiten en
weet deze op overtuigende wijze in de markt te zetten. Je onderhoudt goede contacten met de Zandvoortse partners en zorgt er zodoende voor dat zij vol overtuiging
aan het succes van Zandvoort aan Zee willen bijdragen.

KENNIS & ERVARING
• HBO werk- en denkniveau
• Minimaal 3 jaar ervaring met het realiseren van gerichte
marketingcommunicatie activiteiten
• Kennis van Social media en Google analytics
• Uitstekende kennis van Nederlands, Engels en Duits
• Je bent actief, creatief en representatief en beschikt over uitstekende
contactuele eigenschappen
• Je bent bereid in een klein team intensief samen te werken,
in een omgeving waar vakkennis en professionaliteit voorop staan
• De aard van het werk brengt met zich mee dat je soms 's avonds of in
het weekend beschikbaar bent, een flexibele houding wordt verwacht!

SALARIS & BESCHIKBAARHEID
• Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform, de functie is op
basis van 40 uur maar kan in overleg eventueel in 32 uur worden ingevuld

INTERESSE?
Herken jij jezelf in dit profiel en ben je op zoek naar een inspirerende
en uitdagende werkomgeving? Stuur dan voor 15 januari 2012
je CV met motivatie naar l.lemmens@vvvzandvoort.nl

Kijk voor de gehele omschrijving op www.vvvzandvoort.nl of:

Politiek verslag

Raadsvergadering Informatie d.d. 13 december
en Raadsvergadering Debat d.d. 14 december
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Dreams & Daytime

Louis Davids Carré opnieuw
niet zonder discussie

ters. Aan sneeuw weliswaar geen gebrek de voorbije decembermaanden, maar langdurige en stabiele (schaats)
kou is tegenwoordig kennelijk niet meer op te brengen

Debat op woensdag, heeft het ontwerpbestemmingsplan

door de atmosfeer.

Louis Davids Carré weer voor de nodige discussie gezorgd.
Op dinsdag liepen de emoties zelfs zo hoog op dat voorzitter Willem Paap (SZ) het woord dreigde te ontnemen aan

door Erna Meijer

Michel Demmers (GBZ) die aan een discussie wilde beginDe raad behandelde vorige
week het bestemmingsplan
LDC, dat nodig is om onder
delen van het project in de
tweede fase te kunnen rea
liseren. Het aantal zienswij
zen was groot en de eerste
hoorcommissie stapte op
waardoor er opnieuw een
achterstand in de realisatie
ontstond. De resultaten van
de hoorcommissie waren
eveneens onderdeel van dit
ontwerpbestemmingsplan.

Meer betrokkenheid

Bij de behandeling in de
raad stond eigenlijk de vraag
centraal hoe het komt dat
er zoveel ontevredenheid is.
De raad voelt zich net als de
bewoners te weinig betrok
ken bij de uitwerking van de
‘papieren’ plannen en wil
daarin verandering zien. De
nieuw aangewezen por
tefeuillehouders, wethou
ders Belinda Göransson en
Andor Sandbergen, belo
ven te gaan investeren in
een betere communicatie.
Bij het bouwplan op het
terrein van het voormalige
Gemeenschapshuis en bij
de bouw aan het Zwarte
Veld zal de raad meer be
trokken worden, om mee te
kunnen kijken naar de maxi
male hoogten, de beeldkwa
liteit en aansluiting bij de
omgeving.

Meerderheid voor
collegeplannen

Wat betreft het bestem
mingsplan zelf betoogt
een aantal fracties dat het
om kleine wijzigingen gaat
ten opzichte van wat al in
2009 is vastgesteld. Hun

motto was nu niet meer
discussiëren over wat toen
al is besloten. Alle infor
matie over de verschillen,
de risico's en de effecten
is in principe gegeven, dus
de raad kan nu besluiten.
Maar niet iedereen dacht
er zo over. GBZ blijft met
de vraag zitten waarom
er nu toch weer groter en
meer gebouwd moet wor
den, waardoor de bouw op
de zogenaamde Hannie
Schaft-locatie mogelijk aan
kwaliteit verliest. Ook D66
en GroenLinks kunnen zich
niet verenigen met de in
hun ogen niet Zandvoortse
bouwstijl. Met de stem
men van deze twee partij
en en GBZ-fractievoorzitter
Demmers tegen werd het
bestemmingsplan uitein
delijk met een ruime meer
derheid aangenomen.

Overige agendapunten:
bij hamerslag

Aan de overige agendapun
ten werden weinig woorden
besteed. De Belastingver
ordeningen voor 2012 wer
den met een kleine aanpas
sing aangenomen. Er werd
een nieuw voorbereidings
besluit voor het bestem
mingsplangebied Centrum
genomen, twee verorde
ningen op het gebied van
peuterzorg en huisvesting
worden aangepast en ten
slotte wordt er een nieuwe
leidinggevende voor de grif
fier aangewezen. Omdat
de vorige leidinggevende,
Belinda Göransson nu wet
houder is werd de nieuwe
VVD-fractievoorzitter Ellen
Verheij voorgedragen.

Nooit meer winter
in Nederland?

Het ziet er uitermate somber uit voor de Zandvoortse win-

Zowel in de Informatie-vergadering op dinsdag als die van

nen. Na een korte schorsing werd de rust hersteld.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Wie een dezer dagen deze winkel in de Jupiter Passage binnenstapt, ziet direct naast de ingang het nieuwste van het

nieuwste op het gebied van kerstdecoratie, namelijk een
kerstboom die steeds ondergesneeuwd wordt.
Maar er is, mede door dochter
Babiche, veel meer fraais te
ontdekken, zoals de sieraden
en tassen van Supertrash.
Maar deze keer richten wij de
aandacht vooral op de boven
verdieping. Peter en Marja van
Ravensberg hebben daar een
bedden- en een babyafdeling
gecreëerd. Peter houdt zich
intensief bezig met de ruim
opgezette matrassenstudio,
waarin met name de door de
Consumentenbond als beste
geteste matrassen en bedbo
dems van M-line in het oog
springen. “Het visco-elastische
schuim vormt zich exact naar
de contouren van het lichaam
en door de unieke samenstel
ling reageert dit schuim snel
en vergt het uit bed stappen
en het draaien in bed minder
kracht. De ingebouwde com
fortzones zorgen voor een er
gonomische ondersteuning
van de wervelkolom”, legt hij
deskundig uit. Sinds kort is er
ook een M-line dekbed voor
mensen die veel transpireren.
Peter vindt het heel belangrijk
om service te verlenen: zono
dig gaat hij naar de mensen
thuis; is er een omruilgaran
tie van maar liefst 90 dagen
en neemt hij sowieso na een
maand even contact op om te
vragen of de klant wel 100%
tevreden is.
Op dezelfde etage heeft Marja
anderhalf jaar geleden een
babyafdeling opgezet. Alles
van het Italiaanse topmerk
‘Nanan’ is doelmatig en de
uitgebreide collectie ziet er

geweldig uit. Alle kasten,
commodes (zelfs voor klein be
huisden met een ingebouwd
badje), wiegen en bedjes zijn
in het wit uitgevoerd, maar
hebben een blauw, roze of
wit accent. De berenpoef,
muziekdoosje, luierzak, laken
setjes, maar vooral ook andere
aandoenlijke accessoires zoals
de lampen en de handige op
bergmanden, maakt ouders in
spe beslist ‘hebberig’. Er is zelfs
een speciale trolley met beau
tycase voor de baby. Zoals er al
heel lang zogenaamde ‘wed
dinglists’ bestaan, zo kunnen
de aanstaande ouders ook bij
Dreams & Daytime hun wen
senlijstje voor familie, vrien
den en kennissen kenbaar
maken.
Voor de iets oudere meisjes
vanaf 2 jaar wordt in januari
de kledinglijn van het Deense
merk ‘by Ti Mo’ uitgebreid.
Voor de moeders, en niet al
leen voor hen, zijn er al blou
ses, leggings, vesten, jurken en
shawls van duurzaam mate
riaal aanwezig, dus moeder
en dochter(tje) kunnen straks
eensluidend gekleed gaan. De
opbrengst van de kinderlijn
gaat in zijn geheel naar kin
deren in nood over de gehele
wereld.
Dreams & Daytime, Halte
straat 10 c, in Jupiter Plaza.
Kijk voor openingstijden op
www.dreamsanddaytime.nl
of kom op de koopavonden
op 22 en 23 december aan
staande.

Op vrijdag 20 december
1996, deze week maar liefst
vijftien jaar geleden, stond
Nederland aan de vooravond
van de laatste echte koude
golf die prompt resulteerde
in de meest recente elfste
dentocht (in januari 2012
dus ook alweer vijftien jaar
terug). Tussen januari 1997
en december 2011 hebben we
nimmer meer echte trans
portkoude in huis gehad die
met een stevige noordoos
ter helemaal vanuit Rusland
kwam aanwaaien. Nooit
meer wist een stevige blok
kade van hoge druk zich voor
langere tijd op te werpen bo
ven Noordoost-Europa en dat
is nu juist de absolute voor
waarde voor droge strenge
schaatskou in Nederland.
De koude van de afgelopen
decemberwinters werd veel
al in stand gehouden door
een dik pak sneeuw. Boven de
sneeuwlaag koelde het ex
tra af zodat het koudereser
voir zichzelf min of meer in
stand hield, maar van solide
transportkoude uit Rusland
was amper sprake. Zo koud
als het vijftien jaar geleden
was, zo zacht is het nu en tot
2012 komt hierin ook weinig
verandering.

zon is niet te verwachten.
De temperatuur loopt nog
wat op richting de dubbele
cijfers. Vrijdag kan het weer
wat intensiever regenen in
Zuid-Kennemerland met
5-10 millimeter waterop
brengst.
Het beslist groene kerstwee
kend verloopt waarschijnlijk
vrij droog en dan is het weer
wat koeler. De invloed van
een stevig ‘Eurohoog’ zal
wat groter zijn dan de de
pressiebemoeienissen. De
nacht richting 26 december
zou mogelijk wat nachtvorst
kunnen geven in de duinen.
Overdag komt het kwik op
beide kerstdagen uit tussen
de 5 en 10 graden.
Tussen Kerst en Oud en
Nieuw verandert er vrijwel
niets aan het huidige anti
winterse weerplaatje. Zelfs
begin januari lijkt de winter
nog niet te zullen toeslaan.
Er is een verband tussen de
cember en januari aanwijs
baar. Na een zachte of zeer
zachte twaalfde maand volgt
niet zelden een milde louw
maand. Ook andersom is dat
veelal het geval, dus flink wat
kou in december wordt door
gaans gevolgd door winter
weer in januari. Meer weer
via www.weerprimeur.nl

Tot vrijdag is het meesten
tijds overwegend droog in
onze omgeving, maar veel weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.
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10

10

8

8
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4

8

5

3
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30%

20%
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35%
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45%

75%

35%

25%

wzw. 4

wzw. 5

w. 4

zw. 4

Weer
Temperatuur

Wind
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Wij wensen u
fijne kerstdagen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bekendmaking
Openbare bijeenkomst van Rijnlands Verenigde Vergadering

De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland komt op woensdag 18 januari 2012
om 13.00 uur bijeen in de VV-zaal van het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden.
De volgende zaken komen onder meer aan de orde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaststellen 12 peilbesluiten
Vaststellen peilbesluit Broek- en Simontjespolder
Krediet vervangen persleiding afvalwatertransportleiding Noorden
Kadeverbetering polder Oudendijk; vaststellen projectplan en uitvoeringskrediet
Beleid diepe plassen
Awzi Haarlem-Waarderpolder
PFOS-sanering Schiphol
Rekenkamercommissie rapport Verbonden partijen Rijnland
Nota Reserves en voorzieningen 2012
Nota vaste activabeleid 2012
Bestuurskrachtonderzoek
Effectmonitor WBP4
Beleidskader Normering Wateroverlast (NBW)
Piekberging Nieuwe Driemanspolder
Dijkleger
Afvalwatertransportleiding Stompwijk-Zoeterwoude
P&C-kalender 2012
Aanwijzing waarnemend dijkgraaf 2012

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2012
I.v.m. de feestdagen zijn wij dinsdag 27 december gesloten.
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort, Tel: 023 57 168 41, E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst komen onderstaande commissies uit de Verenigde Vergadering
op de aangegeven tijdstippen bijeen in het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden:
Commissie Voldoende Water
Commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening
Commissie Veiligheid en Gezond Water

dinsdag 3 januari 2012 om 09.30 uur
woensdag 4 januari 2012 om 09.30 uur
woensdag 4 januari 2012 om 14.00 uur

Bekendmaking

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.
De stukken liggen vanaf 21 december 2011 tot aanvang van de vergadering tijdens kantooruren
ter inzage in het kantoorgebouw aan de Archimedesweg 1 in Leiden en op www.rijnland.net.
Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Zij kunnen dit kenbaar maken tot
een half uur vóór aanvang van de vergadering aan de heer H.M. de Groot, tel. (071) 3063584
(of per e-mail: bestuursondersteuning@rijnland.net).
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden
in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op
www.rijnland.net/waterschapsblad.
Leiden, 21 december 2011

Droge voeten, schoon water

Vaststelling Nota Naleving
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op
11 oktober 2011 de Nota Naleving 2012-2016 vastgesteld. Deze nota vervangt het handhavingsbeleid
uit de Nota Handhaving Wvo en de Nota Handhaving Keur. De Nota Naleving treedt per 1 januari 2012
in werking en is te raadplegen via: www.rijnland.net.
Meer informatie?
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Wouter van der Gaag, (071) 3063587
of via e-mail w.gaag@rijnland.net.
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden
in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op
www.rijnland.net/waterschapsblad.
Leiden, 21 december 2011

Droge voeten, schoon water
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C U L T U U R
door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden
Kerst-raam

Het mooie glas-in-loodraam van de St.
Agatha kerk zou een mooie afbeelding
kunnen zijn voor een kerstkaart. Daarom
hebben we deze afbeelding speciaal bewaard voor het kerstnummer. Het raam is
moeilijk te fotograferen omdat de pijpen
van het orgel gedeeltelijk het zicht onttrekken. Het raam is het beste te bewonderen in de kerk zelf maar ook als de kerk gesloten is, is het raam aan de buitenkant geweldig mooi belicht.
Alle glas-in-loodramen boven langs de koorzolder hebben met zingen te maken. Boven
het orgel staat Caecilia van Rome, de patrones van de kerkmuziek met een orgeltje in haar
handen omgeven door vier musicerende engelen. Caecilia was waarschijnlijk een tijdgenoot
van Agatha, ook uit de derde eeuw. Ze werd net als Agatha doodgemarteld om haar geloof.
Het magnifieke orgel op de koorzolder bestaat uit een verscheidenheid van instrumenten
en de tekst op de ramen wordt iedere zondag in praktijk gebracht. Zeker als het Agathakoor
zingt en de enthousiaste en bekwame organist Paul Waerts in de toetsen grijpt op twee kla
vieren en de pedalen bespeelt. Het glas-in-loodwerk is trouwens uitgevoerd door de indertijd
bekende Haarlemse firma Bogtman en is ontworpen door kunstenaar Lambert Laurijsen.
Heeft u ook een of meer glas-in-loodramen in huis?
U kunt 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

Sfeervol kerstjazzconcert in De Krocht
De kerstslingers in rood en goud gaven de Krocht nét die
speciale kerstsfeer die men deze dagen zoekt. Echter, de
jazzmuziek die Willem Hellbreker deze zondag speelde
had niets met Kerstmis te maken.

Het gelegenheidskwartet met saxofonist Willem Hellbreker

door Lienke Brugman

De bekende saxofonist
Willem Hellbreker speelde
afgelopen zondag in com
binatie met pianist Tilmar
Junius. Achter de drums dit
keer Haye Jellema. Een heel
andere samenstelling van
musici dan de jazzliefheb
bers op de zondagmiddagen
in theater De Krocht gewend
zijn. Eric Timmermans was de

enige ‘oude’ bekende in het
gezelschap. Hij bespeelde de
contrabas werkelijk virtuoos
met prachtige solo's.
Hellbreker wisselde in zijn
saxofoonspel van heel snel
naar verstild melancho
liek. In het stuk ‘Meditation’
kwam dit mooie spel goed
tot zijn recht. Hierbij bleek
ook Jellema op de drums
een ware topartiest. Pianist

Junius, ook geen onbekende
in de jazzwereld, begeleidde
in zijn eigen stijl het trio van
Johan Clement, die dus deze
zondag niet meespeelde.
“Beiden pianisten vergelijken
is als het vergelijken van ap
pels en peren. Ieder heeft zijn
eigen stijl en dat is maar goed
ook”, aldus Timmermans in de
pauze. Een feit is dat Junius
zijn kundigheid op de vleugel
zondag heeft bewezen!
Na de pauze werden er nog
enkele nummers van de CD
‘Its all right with me’ van
Hellbreker gespeeld waarbij
het nummer ‘This I dig of
You’ met een solopartij tus
sen contrabas en saxofoon
subliem werd uitgevoerd. Het
was weer echt genieten voor
een vijftigtal jazzliefhebbers.
Het volgende optreden, met
medewerking van zangeres
Lydia van Dam, is op zondag
15 januari aanstaande. Meer
over dit optreden is te vinden
op www.jazzinzandvoort.nl.
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Het is bijna Kerstmis
Er is veel te doen tijdens en rondom de Kerstdagen. Om Waterleidingduinen. Even
het u gemakkelijk te maken, heeft de Zandvoortse Cou- een frisse neus halen tij
dens een sfeervolle wande
rant alle evenementen op een rijtje gezet.
ling, terwijl natuurgidsen je
meenemen op een boeiende
reis door de natuur. Er is veel
te zien zoals de herten en
ook vogels die nu als ‘win
tergasten’ in de duinen te
vinden zijn. Maak kennis met
de prachtige natuur van de
Amsterdamse Waterleiding
duinen! Vertrek om 13.00 uur
bij de ingang Oase aan de
Kindjewiegen in de Protestantse kerk (archieffoto)
Vogelenzangseweg. Duur:
1,5 uur. Deelname is gratis.
23 december
is van harte uitgenodigd.
Toegangskaart en aanmel
den voor 24-12 verplicht
Concert
In het Huis in de Duinen zin Openlucht
via ivnzk.kerstwandeling@
gen The Beach Pop Singers kerstsamenzang
gmail.com Tip: neem je ver
van 15.00 tot 15.45 uur hun Op kerstavond is van 21.00 rekijker mee!
kerstrepertoire. Iedereen is tot 23.00 uur traditioneel
welkom.
het Kerkplein, bij café Koper, Juttersmu-ZEE-um
gevuld met warme klanken Speciaal op 2e kerstdag is
Kerst Koopavond
gezongen door het Gemengd het Juttersmu-ZEE-um van
Tijdens de koopavond, waar Zandvoorts Koper Ensemble. 12.00 tot 16.00 uur geopend.
diverse ondernemers aan Het kerstrepertoire bestaat Vrijwilligers vertellen u al
meedoen, is er van 16.00 tot uit bekende en herkenbare les over de gejutte spullen,
21.00 uur muzikale begelei klassieke kerstliederen. Het flessenpost en ook kunt u
ding bij het winkelen door de caféterras is verwarmd en op de zeeaquariums bewon
dixielandband ‘Swing Dutch’. het plein branden vuurpot deren. In de kerstvakantie is
Overdag deelt de Kerstman ten. Iedereen is van harte wel het Juttersmu-ZEE-um elke
kerstkransjes uit en van kom om mee te zingen. Voor middag van 13.00 tot 16.00
13.00 tot 16.00 uur speelt een symbolisch bedrag zijn uur geopend. Zowel voor
de Westside Dickensorkest er liedteksten verkrijgbaar. de kleinste als voor volwas
in het centrum.
De opbrengst gaat naar de senen is er genoeg te zien.
Stichting Comité Bijzondere Entree is gratis.
24 december
Hulp Zuid-Kennemerland
die de minder bedeelden in Schaatsen met de kerst
Concert
Vanaf 10.00 uur geven The onze regio bijstaat. Glaasje Tot 8 januari staat ook dit
Beach Pop Singers om het glühwein bij aanschaf van jaar op het Raadhuisplein de
half uur een muzikaal op het boekje.
ijsbaan, met gezellige mu
treden voor de deur van
ziek en sfeervolle avondver
bakkerij Van Vessem op het
26 december
lichting. Naast de oliebollen
Raadh uisplein. Natuurlijk Kindje wiegen
kraam is er ook nog een koek
staat de zang in het teken De allerkleinste kinderen & zopiekraam. Het gebruik
van Kerstmis.
zijn op 2e kerstdag om 15.00 van de schaatsen zit bij de
uur welkom in de St. Agatha entreeprijs, € 4, inbegrepen.
Kindermusical
kerk voor hun eigen viering: Ook op de beide kerstdagen
Om 19.00 uur is er kinder ‘Kindje wiegen’. De aanwe is de baan van 12.00 tot 18.00
kerstfeest in de Protestantse zige kinderen worden actief uur geopend.
kerk, Kerkplein 1. Tijdens deze bij het kerstverhaal en het
avond zullen de ‘Kinderen zingen betrokken. Ook mo
28 december
van de kust’ hun musical gen de kinderen een mu Winter Santekraampie
‘Het mooiste geschenk’ uit ziekinstrument meenemen Speciaal voor de kinderen
voeren. De zeer enthousiaste of iets anders opvoeren (een organiseert Rekreade een
groep kinderen die meedoet gedichtje, een koprol of een gezellige kindermarkt met
aan de musical bestaat uit dansje). De viering duurt iets allerlei verschillende doe-ac
ongeveer 25 jongens en meer dan een half uur.
tiviteiten. Zo kun je kaarsen,
meisjes in de leeftijd van 4
zeepjes en glitterkerstbal
tot 11 jaar. Tijdens deze avond Kerstwandeling
len maken, vilten, een tasje
worden alle adventskaarsen IVN Zuid-Kennemerland versieren en nog veel meer!
aangestoken en worden er organiseert een kerstwan Van 12.00 tot 15.00 uur in en
bekende kerstliedjes gezon deling voor het hele ge rond de Protestantse kerk,
gen. Iedereen, groot en klein, zin door de Amsterdamse entree € 2.
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Kerstmis 2011 in Zandvoort
BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Denk aan onze heerlijke
kerst sprokkeltaarten en chipolata puddingen.
U kunt ze nog bestellen
tot vrijdagmiddag 14.00 uur.

Wij wensen u allen een zalig Kerstmis.
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Maak van deze kerst een echt
feest voor je trouwe maatje
Dobey heeft alles
om ze extra te
verwennen, zelfs
mooie cadeaus voor
onder de boom.

Kom dus snel langs

Gratis visschotel

met de feestdagen?

We hebben
voor u een
geweldige
actie voor de feestdagen
gemaakt:
Als u besluit één of meerdere heerlijke visschotels uit
ons assortiment via internet te bestellen, maakt u
kans dat uw totale bestelling (ongeacht het bedrag)
GRATIS is.

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

De grote winnaar wordt via een loting
bepaald en zal door ons telefonisch
in kennis worden gesteld. Deze actie
loopt de gehele maand december!

Op vertoon van

meer info: folder of websi

te
www.visschotels.nl

ZANDVOORT PAS
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Voor de mooiste
KerstDobey
lingerie
Zandvoort
Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

5%

Herfst/wintercollectie:
korting
Nu 20% t/m 50% korting!
Grote Krocht 20B

*

Tijdelijk tel.nr: 06-49 63 52 18

À LA
CARTE!
BEIDE KERSTDAGEN,
OUDEJAARSAVOND EN
NIEUWJAARSDAG GEOPEND.
Haltestraat 7, 2042 LJ Zandvoort
Voor reserveringen: 023-5716631, www.zaras.nl

Thee boutique met meer dan 60 soorten thee

Tea-Licious wenst u
prettige en smakelijke
feestdagen
en een mooi uiteinde.
Vergeet niet langs te komen
voor uw kerst cadeautjes.
Wij hebben ruim 100 kerstgeschenken
voor u samengesteld of geef
een lekkere High-tea Kadobon.
Wij zijn van dinsdag t/m zondag
geopend van 07.00 - tot 18.00 uur
Haltestraat 32a - Zandvoort • Tel.:023-87 96 055

Het team van
Lavogue coiffures wenst iedereen
gezellige kerstdagen toe en een
mooie look voor het nieuwe jaar 2012.

Uitnodiging

Stephanie Wendelgelst
Nelly Wendelgelst-Spierieus
Laura Mark en Rony Geusebroek
Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort
Tel.023-573 01 72 • www.lavogue-zandvoort.nl

Kerstmis 2011 in Zandvoort
&Daytime
Daytime
Dreams&

Verwen uw geliefde
met een portemonnee
van Fab voor de kerst!!!

De leukste Kerstkado's

in Wonen, Mode, Slapen en Baby
Altijd feestelijk en leuk ingepakt!
Wij wensen u fijne feestdagen!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen
en een gelukkig
en gezond 2012

Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Wij wensen u
een zalig kerstfeest
Specialist voor al uw bloemwerken.

De meest
creatieve ondernemer
van 2010 / 2011

Voor gezellige en smaakvolle kerstdagen.
Uit de keuken van Fleur diverse soepen
Als voorgerecht of amuse.
Hartige quiches.
Diverse wildpatés met gratis saus.
Mooie franse kazen voor bij
de borrel of dessert.
Kerstsalades o.a.
Viscocktail
Gerookte eendenborst
Kip in cranberry
Haltestraat 38, tel. 571 50 00

Kerstmis 2011 in Zandvoort
Wenst u fijne
feestdagen
en een spetterend

2012!

ZONDAG 25 DECEMBER EERSTE KERSTDAG
VAN 13.00 UUR TOT 15.00 UUR KERST HIGH TEA

Kerst High Tea

Kerst Brunch 2011

Zondag 25 en maandag 26 december
van 11.00 uur tot 13.00 uur inloop, einde plm 15.00 uur
Ontvangst met een sprankelend glas Crémant de Loire
uitgebreid lunch buffet € 29,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar halve prijs

www.dehavenvanzandvoort.nl
Gaarne reserveren: 023-5718888 of sales@dehavenvz.nl

Mini sandwiches belegd met:
Gemarineerde zalm / Brie en komkommer /
Carpaccio van ossenhaas
garnalenkroket

Helen, Fred,
Rob en Daniëlle.
Vrolijk kerstfeest

Ontvangst met een glas prosecco
❈
Wildbouillon
❈
Scones met clotted cream en marmelade /
Kerststol & Kersttulband / Muffin / kerstchocolaatjes
Kerstkransjes / soesjes

Tijdens de High Tea schenken wij onbeperkt
thee of koffie uit mooie potten.

Voor meer info
www.beachclubtakefive.nl of 023 5716119

Gelukkig Nieuwjaar

www.deviergeboden.nl

KRIS KRAS de kerst door bij de vier geboden.
Stel zelf uw 3 gangen kerstmenu samen met keuze
uit de gehele kaart en van de krijtborden met div.

wild specialiteiten voor de feestelijke prijs van

€ 29,50.

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen
en een fantastisch
gezond en zonnig 2012

Beide dagen geopend!!!
1e kerstdag v.a. 17.00 uur
2e kerstdag v.a. 13.00 uur

Feliz Navidad

y Próspero
~
Ano Nuevo
www.piripi.nl

Fysiotherapie Zandvoort-Zuid wenst u
fijne feestdagen en een gezond 2012 !

Tapasbar PIRIPI is kerstavond 24 december
ook geopend en 2e kerstdag geopend voor een
gezellige kerstborrel!! Bij elk drankje gratis tapa.

Ook met kerst onbeperkt tapas eten voor €19,50
Voor info en reserveringen: 023-5712537

Dé praktijk voor oedeemtherapie in Zandvoort
Patrijzenstraat 10
2042 CM Zandvoort

t. 023 - 571 5900
e. fysio.zandvoort.zuid@gmail.com

Kerstconcert Classic Concerts was zeer sfeervol
De Protestantse kerk barstte afgelopen zondag haast uit haar voegen door de massale be-

langstelling voor het kerstconcert dat door zowel het Zandvoorts Mannenkoor als de da-

mes van Music All In verzorgd werd. De sfeer in de kerk straalde vanaf het begin veel saamhorigheid uit, dat kwam al tot uiting in het door allen gezongen ‘Komt allen tezamen’.

Veel aandacht voor het kerstconcert in de Protestantse kerk

Toos Bergen heette hierna
iedereen welkom op deze
vierde adventszondag: het
feest van het kind en het
licht. Later declameerde
zij een verhaal van Huub
Oosterhuis, getiteld ‘Heden
en hier en in die dagen’, met
als thema ‘wat is vrede, wie
is vrede, wie is God?’. Music
All In (MAI) bestaat uit 21
enthousiaste vrouwen van
alle leeftijden en een even
gevarieerd repertoire. Eind
oktober kwam het koor
plotseling zonder dirigent

te zitten, maar gelukkig bood
Minouska Sas uitkomst. In
korte tijd wist zij de dames
te inspireren en dat was
vooral goed te horen in het
klassieke lied ‘Es ist ein Ros
entsprungen’ en de zeer
geestige en verfrissende a
capella-gezongen versie van
‘Good old rendier Rudolf’.
Het Zandvoorts Mannen
koor, onder leiding van diri
gent Wim de Vries, was op
dreef in ‘Go tell it on the
mountain’, waarbij vooral het

muzikale intermezzo van pi
anist Theo Wijnen heel leuk
was. Zijn fantastische spel
kwam helemaal goed tot
zijn recht in zijn solostukken
‘Devotion’van Schumann
en het door de traan van
Maxima bekend geworden
‘Adios Nonino’ van Piazolla.
Ook indrukwekkend was het
optreden van soliste Martha
Koper, die samen met het
mannenkoor heel indringend
‘Jeruzalem, the holy city’ ten
gehore bracht. De samenwer
king tussen Music All In en

het Zandvoorts Mannenkoor
dient beslist vaker te ge
beuren, want de stemmen
‘matchen’ opvallend goed.
Dat was vooral te horen in
het fraaie ‘Hallelujah’ van
Leonard Cohen. Het mooie
concert werd afgesloten met
het gezamenlijk zingen van
‘Stille Nacht’.
Tijdens de afterparty voor
de ‘Vrienden van de stich
ting Classic Concerts’, in
hotel Hoogland, werd het
programma voor 2012 ge
presenteerd. Voor 22 janu
ari staat het openingscon
cert door het Heemsteeds
Philharmonisch Orkest
gepland, de fabelachtige
Russische violiste Maria
Milstein komt in februari
optreden en ook de rest van
het jaar kunt u genieten van
fraaie concerten. Gelukkig
kan geconstateerd worden
dat de dit jaar ingevoerde
noodzakelijke entreeheffing
van € 5 niet ten koste is ge
gaan van het aantal bezoe
kers. Integendeel zelfs. Een
concertabonnement voor
het hele jaar, dus 12 concer
ten, kost slechts € 50. Boeken
dus is het advies.
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Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:
Timmercursus, voor jongens en meisjes
Van poppenhuismeubels tot vogelhuisjes, alles kun je leren maken.
27 januari t/m 27 maart
Vrijdag 15:30 – 17:00

Peuters in beweging, vanaf 2 jaar

Samen met (groot)ouder de wereld spelenderwijs ontdekken.
15 februari – 25 april
Woensdag 9:30 – 10:30

Creatief met digitale foto’s, vanaf 9 jaar.
Donderdag 15:30 – 16:45

19 januari – 23 februari

Theater maken. Maak kennis met theater maken
en leer wat erbij komt kijken.

Woensdag16:00 – 17:30

11 januari t/m 22 februari

Donderdag 15:00 – 17:15

19 januari t/m 23 februari

Kooking 4 Kids, wegen, snijden,bereiden en lekker eten.

Volwassenen bewegen:
Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30

12 januari t/m 26 april

Vrijdag 11:00 – 12:00

13 januari t/m 27 april

Hatha Yoga, gymnastiek voor lichaam en geest.

Struinen in de Duinen, geniet van het voorjaar
en leer van al wat er leeft.

Woensdag 10:00 – 11:30

7 maart t/m 4 april

Creatief:
Numerologie Workshop,
beter inzicht in jezelf door de magie van de getallen.

Donderdag 9:00 – 12:00

12 januari

Dinsdag 9:30 – 12:00
13:00 – 15:30

24 januari t/m 17 april

Maandag of
Donderdag19:30 – 22:00

23 januari t/m 23 april
26 januari t/m 19 april

Aquarelleren/Open Atelier

Boetseren en Beeldhouwen

OVZ Decemberloterij
Prijs

Aangeboden door

1e trekking

2e trekking

Improvisatie Toneel,

Tijdschriftenbon t.w.v. € 25
2 verwenbonnen t.w.v. € 15
Bloemencadeaubon t.w.v. € 25
Cadeaubon t.w.v. € 25
Kaascadeau t.w.v. € 25
Cadeaubon t.w.v. € 25
Cadeaubon t.w.v. € 25
Cadeaubon t.w.v. € 25
Leesbril sterkte tussen 1.00 tot 3.00 € 25
Cadeaubon t.w.v. € 25
Waardebon Vichy t.w.v. € 25
Fondue/gourmetschotel voor 4 pers. € 25
Doosje wijn t.w.v. € 25
Chocolade geschenk t.w.v. € 25
Rubberen dames hakken en zolen t.w.v. € 25
Zuivelmandje t.w.v € 25
Cadeaubon t.w.v. € 40,00
Cadeaubon t.w.v. € 25
Zilveren hanger t.w.v. € 25
Buitenvogelpakket t.w.v. € 25
Wijn en noten t.w.v. € 25
Cadeaubon t.w.v € 25
Bedtextiel t.w.v. € 50

Bruna Balkenende
Koffie Club Zandvoort
Bloemsierkunst Jef en Henk Bluijs
Versteege' s IJzerhandel
Kaashuis Tromp
Music Store Zandvoort
Emotion by Esprit
Vlug Fashion
Sea Optiek
Blokker Zandvoort
Zandvoortse Apotheek
Slagerij Marcel Horneman
Gall & Gall Zandvoort
Chocoladehuis Willemsen
Shanna's shoerepair en leatherwear
De Kaashoek
Albert Heijn Zandvoort
Parfumerie Drog. Moerenburg
Barrraba
Dobey Zandvoort
C'est Bon
Center Parcs Zandvoort
Heintje Dekbed

M. van Houten
A. Berends
B. Terpstra
R. Kamerbeek
C.G. Damsma
G. van Gameren
B.Paap
H. Raaff
E. Brugman
F. Hartkamp
L. Paap
N. Geurs
A. Dalhuijzen
A. Dirkx
Bluijs
J. Visser
N. Hart
W. Blouw
A. Prins
Y. Kreuger
J. Verbrugge
R.G. de Jong
v.d. Meulen

Fam. Joustra
J. Huisman
S. Halderman
L. van Driel
E. Brugman
J.F. Benink
S. Hovenier
Jane Verbrugge
A. Könst
A. Kamerbeek
Fam. Koops
S. de Graaff
M. Hendriks
F. R. Caan
R. Muller
L. Leising - Koper
H. Habets
A. Tichelaar
G.P. Koo
A. Veldwisch
A. Keur
A. Thomas
Fam. Joustra

Donderdag 20:00 – 22:00

2 februari t/m 26 april

Dinsdag 19:30 – 21:30

3 januari t/m 27 maart

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht.

de vloer op, de Lama’s, theatersport!

Bridge beginners, spel voor hoofd en handen.
Glas in Lood,

een oeroude ambacht met prachtige resultaten.

woensdag 19:30 – 22:00

25 januari t/m 21 maart

Talen:
Spaans II Een vervolg op Spaans I of voor mensen met
een klein beetje kennis van de taal.
Woensdag 20:30 – 22:00

25 januari t/m 18 april

Nederlands Als Nederlands je 2de taal is of wanneer je
je grammatica wilt ophalen.

Donderdag 10:30 - 12:00

26 januari t/m 19 april

Donderdag 13:00 - 14:30

26 januari t/m 19 april

Engelse Conversatie

Computer:
Picasa fotobewerking
Woensdag 20:00 – 22:00

18 januari t/m 22 februari

Dinsdag 10:00 – 12:00

17 januari t/m 31 januari

Senioren Snuffelcursus

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

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.

ZANDKORRELS
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet (*vergoed
door zorgverzekering)

WINTERBANDEN
Alle medewerkers van
Bandenservice Van der Veld
wensen u
gezellige kerstdagen.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Tuincentrum
Wij zijn van 27 december 2011
tot 23 januari 2012 gesloten.
Wij wensen u een voorspoedig
gezond en groeizaam 2012
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Wenst u heel
fijne kerstdagen

 023-5719013

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.

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg
en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u
naar Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
.........................................................
Valk Glasstudio
voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Nieuwe
Zon&Beauty studio
op het randje van
Haarlem/Aerdenhout.
Voor een mooi kleurtje
en deskundig advies.
Sunergy
Zon&Beauty studio.
Oosterduinweg 1 Haarlem,
tel. 023-5476101
www.sunergy.info
.........................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

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
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot
nagelstyliste begint
met de gratis introductie
avond bij A.B. Nails
in Haarlem.
Schrijf je in via
www.abnails.nl
of bel 023-5245005.

Garages te huur
Van Galenstraat:
1 voor 1 auto € 120,en 1 voor 2 auto's
€ 145,- per maand
Info:06-53256274
.........................................................
Pedicure Carla
wenst iedereen hele
fijne feestdagen en een
gelukkig en gezond 2012
.........................................................
Nieuwjaarsfeest?
Laagste prijs drank & food!
Zie de site
www.goedkoopdrank.nl
Gratis bezorging in
Zandvoort v.a. 50 euro
Inlogcode, bel: 023-5738777
Tot wel 30% goedkoper
drank en (non-)food kopen!
.........................................................
Voor mijn fijne kinderen,
familie en alle goede
buren en vrienden
hele fijne dagen
en goede gezondheid
voor 2012.
Corry van Soolingen
.........................................................
Het Huis van Gebed
Zandvoort wenst u
hele fijne Kerstdagen
en een gezond
en gezegend 2012
.........................................................
Help!
Wie o wie wil onze
lieve Lola in huis nemen?
Gest. poesje van 6 jaar.
Kan helaas niet
met andere katten.
Tel. 06-20815155
.........................................................
Theeweetje
Wist u dat
brandnetelthee helpt
om vocht af te drijven?
En het kan goed
werk leveren bij
blaasontstekingen
of nierstenen.
Tea-licious,
fijne feestdagen
.........................................................

Trekt u niet aen
wat yeder secht,
maer doet dat
billyk is en recht.
Ik wens iedereen
fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar!
Sonja van Soolingen
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Uitgesproken!

Interview

Bianca van Zeijderveld,
yoga docente

Verstoppertje spelen

Bianca is een jeugdige vrouw van 47 jaar en is nog

Het is toch wat, met die pedo-imam. Gelukkig heeft die
vreselijk enge man geen visum gekregen om hier zijn zegje
te kunnen doen. Geertje heeft toch wel een punt met zijn
standpunt dat de Islam een achterlijk geloof is. Hoe kun
je je nou achter je geloof verschuilen en dit soort dingen
prediken?

steeds in topvorm! Ze geeft sinds 2010 yogales op diverse plekken in de regio Kennemerland. Oorspronke-

lijk komt zij uit de fitnesswereld en heeft jarenlang als
personal coach gewerkt. Ze heeft verschillende soorten
yoga beoefend, van Hatha, Bikram tot Iyengar yoga. In

2010 besloot ze zelf een opleiding Hatha yoga te doen

in India, waar oorspronkelijk de yoga vandaan komt.
Sindsdien is yoga haar leven en lijfstijl.
door Ramona Jonkhout

“Ik kreeg de behoefte om dit te delen”, zegt ze. Daarnaast
geeft ze ook bedrijfsyoga en rondt ze binnenkort haar
Astanga-Vinyasa yoga opleiding af!
Bianca doet en denkt yoga, elke dag! Bovendien heeft ze
ook een massagepraktijk. De Ayurvedische massage helpt
bij het genezen van veel verschillende klachten en onder
scheidt zich door het gebruik van sesamolie. Deze olie heeft
de eigenschap de afvalstoffen in te kapselen en uit te schei
den en is zeer voedend voor de huid. De Ayurvedische mas
sage heeft een reinigend effect, ontspant en balanceert het
fysieke en geestelijke lichaam. Het zelf genezend vermogen
wordt hierdoor gestimuleerd. De Thaïse massage is een
massage die men ondergaat met kleding aan en heeft
een stressverminderende en rustgevende werking. “Dit is
voor bedrijven zeer aantrekkelijk, omdat men de kleding
kan aanhouden”, zegt ze. Bovendien verbetert en versterkt
Thaïse yogamassage het immuunsysteem en vermindert

Bianca geeft zomers yogales op het strand

rugpijn, hoofdpijnen en RSI aandoeningen. De massage
wordt door middel van stretchen , acupresuurpunten en
door gebruik te maken van eigen lichaamsgewicht, uit
gevoerd met duimen, handpalmen, ellebogen, knieën en
voeten.
Voor een echte intensieve wellness ervaring is het ook mo
gelijk om een yogareis bij Bianca te boeken. Jaarlijks is ze
betrokken bij diverse yogareizen en organiseert ze zelf ook
yogareizen binnen Europa. “Het samenzijn, delen en het
begeleiden van mensen vind ik geweldig”, vertelt ze. Vanaf
januari geeft ze yogales in Zandvoort, Haarlem, Santpoort
en Heemstede. Zomers is ze in het weekend op het strand
te vinden, zaterdags bij Mango’s en zondags op een an
dere locatie; waar weet ze nog niet. In de toekomst wil ze
een eigen studio waar mensen terecht kunnen voor totale
ontspanning, yoga en massage. Iets dat wij met z’n allen
goed kunnen gebruiken in ons snelle en drukke bestaan. Een
echte aanrader voor iedereen die lichamelijk en geestelijk
welzijn zoekt! Meer informatie over proeflessen, massage
en acties kunt u bekijken op www.ayurvedictouch.nl of bel
len met 06-11399235.

Kijk nou eens!

Heel het volk schreeuwt er inmiddels om: geen Islam meer
in Nederland en allemaal atheïst, Protestants of Rooms
Katholiek worden. Dat is tenminste een beschaving. Geheel
in lijn met de westerse mentaliteit en gedachtegang. Want
laten we eerlijk zijn, als er 20.000 kinderen in een relatief
korte periode onzedelijk betast en seksueel misbruikt zijn
dan verschuilen we ons tenminste niet achter ons geloof
maar zegt dé kardinaal: “Wir haben es nicht gewust!” Dat
is toch prima gezegd door onze kardinaal Simonis? Totaal
niet beladen die uitspraak van deze zeer integere man.
En dat er dan een commissie uit moet wijzen dat die man
toch niet helemaal de waarheid heeft verteld en dat hij
gewoon mee deed aan het doofpot-spelletje, dat is maar
bijzaak. Gewoon de pedo-priester naar een ander bisdom
verbannen en het is weer goed. Ze hebben daar ook vakjargon voor: weg-Bis-schoppen. En als men vraagt waar
die priester is gebleven dan zegt men: “Die beste priester
is weg gebisschopt.”
En het is toch geen schande eigenlijk. Want in het bedrijfsleven vinden er ook overplaatsingen plaats. Als een manager en de medewerkers een conflict hebben dan gaat de
manager ergens anders werken. En ja, die 20.000 jongetjes
hadden het wel een beetje uitgelokt dus dan wordt de
priester gewoon overgeplaatst.
Wellicht is het handig om mensen te
straffen op hun misdaden en niet een
hele bevolkingsgroep weg te zetten. Ik
wacht nu alleen nog op de uitspraak
van Wilders dat het Rooms Katholieke
geloof, een achterlijk geloof is. Dan is
deze man pas echt consequent.

door: Mandy Schoorl

door: Mandy Schoorl

‘Kerstsfeer’

Alle voorbereidingen zijn in volle gang. De lichtjes dansen je hart binnen, er is muziek op
straat en de avonden zijn lang en donker. En voor wie de kou wilde trotseren, was zaterdag
de dag. De eerste rondjes zijn geschaatst… en de glühwein stond alweer te dampen!

Tegeltje
‘Het grootste geschenk
dat je iemand kunt geven
is oprechte aandacht!
(Richard Moss)
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Vrijdag 23 december koopavond in Zandvoort tot 21.00 uur!!!
Blijf dus vooral in Zandvoort om uw inkopen voor de feestdagen te doen!
Deelnemende bedrijven:

Kerkstraat
Avenue
Banana Moon
Beachim
Bibi for Shoes
C'est Bon
Drommel Exclusief
De Bode
ETOS
Harocamo
Haven van Zandvoort
Judy's
Music Store
Play IN
Pole Position
Sacktime
Sizeless
TaHwa
Van Dam
VVV Zandvoort
Walk of Fame
YAYA Zandvoort
Zandvoort Optiek

Grote Krocht
Albert Heijn
Bruna Balkenende
Dobey Zandvoort
Gall & Gall
Rosarito
Shanna's Shoe Repair
Slinger Optiek
Radio Stiphout
Toerkoop Reisbureau
Kaashuis Tromp

Kerkplein

Café Koper
Febo
Grand café XL
Heintje Dekbed
Hema
Kruidvat
Restaurant Bliss
Ristorante Andrea
Snackbar Het Plein

Haltestraat

Apart
Blokker
Brasserie Plaza
Dreams & Daytime
Emotion by
Hearts
Intertoys
La Couronne
Pour Vous Moerenburg
Pesce Fresco
Quinty fashion
Restaurant 't Geveltje
Restaurant MMX
Restaurant Zaras
Sea optiek
Vlug fashion
Barraba
Beachnet
Belli E Ribelli
Brocante aan Zee
Chocoladehuis Willemsen
Corry’s Kaashoek

De Mazzelmarkt
Kroon Mode
La Bonbonnière
Maximare Fashion
Slagerij Vreeburg
Tea-Licious

Speciale
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e
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Ook op donderdag 22 december zijn diverse winkels open!

ZandvoortPas 2012

Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.
Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas.

Wilt u ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2012

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 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.
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TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

Zandvoortse Courant • nummer 51 • 22 december 2011

Walk of Fame

ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Exclusief:
Johnny Kraaijkamp over zijn dit jaar overleden vader
“Mijn vader was altijd heel open naar mij toe”

Op 17 juli van dit jaar overleed John Kraaijkamp op 86-jarige
leeftijd. “Ik ben voor wel zes tv-programma’s gevraagd om
een interview over mijn vader te geven,” vertelt zoon Johnny
Kraaijkamp me. (De toevoeging ‘junior’ heeft hij na zijn vaders
dood laten vallen.) Allemaal niet gedaan. “Maar jou had ik het
beloofd. Daarom zit ik hier.” Een exclusief gesprek, derhalve.

kon je daar valkuilen en zelfs diepe ravijnen bij tegenkomen.
Dus ben ik op m’n 15e bij mijn vader gaan wonen, ondanks het
feit dat hij destijds niet zo stabiel was. Zijn tweede huwelijk
was ook al bezig te mislukken. Die vrouw was al de deur uit,
en toen kwam ik erbij. Een mooi zolderappartement op de
Johannes Verhulststraat, met een parkiet en gezelligheid.
Het was een kamer-en-suite, met een slaapkamer en een
badkamer. Ik sliep in het alkoofje. Mijn vader keek zijn ogen
uit omdat ik met de mooiste meiden thuiskwam. Daar was
hij wel trots op.”

Wanneer heb jij voor het eerst aan je vader verteld dat
je ook ‘Het Vak’ in wilde?

Moeder Rim en vader Johnny met baby Johnny junior, in gelukkige tijden.
Foto: Guus de Jong

Hoe oud was je toen jullie naar Zandvoort verhuisden?

“Ik was zes, september 1960. Ik zat net een maand op
de grote school, zoals dat toen heette. We woonden op
Westerparkstraat 12, twee-onder-een-kap. Ik vond Zandvoort
heel leuk, het strand, de duinen, nieuwe vriendjes, het dorpse.”

Merkte jij op die jonge leeftijd iets van de spanningen
tussen je ouders?

“Jazeker. Mijn moeder wilde een normaal gezin, en mijn va
der was toch meer het type Ramses Shaffy dan een notaris.
Onverenigbare karakters. Ze vonden
hun conflicten belangrijker dan hun
kinderen. Ik was degene die zei: jullie
blijven voor de kinderen bij elkaar, maar
ik heb liever dat er eentje oprot. Ik was
vrij bijdehand en vroegwijs. Het conflict werd onleefbaar.
Mijn vader was wel altijd heel open naar mij toe, hij betrok
mij bij bepaalde zaken, in rustige gesprekken. Maar het was
verstandiger dat hij vertrok, het had echt geen zin meer.”

“Ik ontwikkelde die ambitie op mijn 17e, 18e, via een vriendin
van mijn moeder, Topsy Langereis. Zij zei: waarom ga je niet
naar de selectiecursus van de toneelschool? Mijn vader was
toen nog schnabbelartiest, dus stond nog niet echt op het
toneel. In die tijd nam hij ‘De Man van La Mancha’ over van
Lex Goudsmit, dat was zijn eerste grote toneelrol. Mijn vader
keek daar wel tegenop, tegen het ‘Grote Toneel’, zoals dat toen
heette. Toen ik toelatingsexamen deed en werd aangenomen,
was hij heel trots. De Toneelschool!”

Maar hij zei dus niet: doe het niet, het is een onzeker
beroep?

“Hij heeft gezegd: doe het beter dan ik. Vooral op het gebied
van financiële zekerheid, inderdaad, wat je zegt. Maar de tijd
leert dat je dat niet beter doet. Een tijdje heb ik het wel beter
gedaan, maar het blijft een onzeker rot vak wat dat betreft.
Maar uiteindelijk gaat het daar natuurlijk niet om. Ja hoor,
daar gaat het wel om.”

“Hij was behoorlijk
de weg kwijt”

Toen je vader was vertrokken, zag je hem toen nog?

“Heel sporadisch, onder invloed van mijn moeder. Door de
scheiding werd het allemaal heel lelijk, en mijn vader was be
hoorlijk de weg kwijt. Anderhalf jaar lang is er sprake geweest
van echte verwijdering. Mijn moeder was toen zó paranoïde.
Ik kwam in de puberteit, middenin de sixties, dus ik werd een
beetje hippie-achtig en artistiekerig; af en toe een blowtje,
je kent dat wel. Daar reageerde mijn moeder zo verkrampt
op, uit angst dat ik dezelfde kant op zou gaan als mijn vader.
Terwijl ik het leven aan het ontdekken was, zeg maar. Mijn
vader nam me veel serieuzer en gaf mij de vrijheid, met al
leen één duidelijke grens: hard drugs, no way, want dan grijp
ik in. Hij deed dan perfect een junk na, waardoor ik het ook
herkende als ik jongens meemaakte die een beetje te veel
of te vaak van de speed hadden gesnoept. Ik had ook zelf
moraal daarin, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar
hij begreep dat ik mijn eigen weg moest ontdekken, ook al

Uiteindelijk toch niet? Je wilt toch bezig zijn met waar je hart ligt?

“Ik doe het omdat ik niks anders kan.
Natuurlijk vind ik het heel leuk, maar je bent wel heel af
hankelijk van gedoe en derden en nu weer bezuinigingen,
waardoor het allemaal nog onzekerder wordt. Ik ben echt
te oud aan het worden om daar afhankelijk van te zijn. Dat
vind ik heel vervelend. Natuurlijk doe ik dit vak omdat ik een
bepaalde passie heb, maar ook
om de beste te willen zijn. En de
bestbetaalde”, grinnikt hij.

Hoe stond je vader daarin?

“Die was nog veel meer op de
centjes dan ik. Maar dat is om
dat hij een armoedige jeugd
heeft gehad. Als hij gebeld
werd voor een tv-interview,
zei hij: ja, dat is goed, dat kost
€ 20.000!”

Volgende week in deel 2:

“Mijn vader kon iets wat maar heel weinigen kunnen”

aflevering 19

John Kraaijkamp:

de koning van het toneel,
de keizer van de lach
Jan Hendrik Kraaij
kamp werd op 19

april 1925 geboren
in

Amsterdam,

als derde van uiteindelijk vier kinderen in een arm

arbeidersgezin.

Vader Willem raakte tijdens de crisisjaren door een on-

geval met zijn groente- en fruitkar arbeidsongeschikt.
Het gezin moest leven van de bedeling en van hetgeen

moeder Adriana in werkhuizen bij elkaar schraapte.
Wat vader Willem overeind hield was zijn humor.

Hij kon hilarisch mopperen, en had daar groot succes mee
in zijn vriendenkring, en bij zoon Jantje. Jantje Kraaijkamp
ging op zijn 13e van school, deed allerlei baantjes en ont
dekte dat hij kon zingen. Al op z’n 14e stond hij op het po
dium van theater Carré. Toen kreeg hij de baard in de keel:
weg prille carrière. Hij besloot een instrument te gaan
bespelen, en koos de contrabas. Na de oorlog groeide zijn
ster snel, zeker toen hij er bij ging zingen en met vele
komische noten zijn optredens tot een humoristische
totaal-act maakte. Jarenlang trad hij op in het schnab
belcircuit. De ommekeer kwam toen hij het pad kruiste
van Rijk de Gooyer. Als het duo Johnny & Rijk werden ze
een fenomeen dat met shows als ‘Een paar apart’ en ‘De
weekendshow’ miljoenen kijkers aan de buis kluisterde,
en hits scoorde met liedjes als ‘De Bostella’.
Naast zijn carrière als tv-komiek, hij speelde in diverse
zeer succesvolle comedyseries zoals ‘De Brekers’, ‘Laat
Maar Zitten’ en ‘Het Zonnetje in Huis’, wist Kraaijkamp
ook een glansrijke loopbaan aan het serieuze toneel te
realiseren. Dat begon al vroeg bij toneelgroep Ensemble,
eind jaren ’50, en rollen in onder andere ‘De Man van La
Mancha’ en ‘Oliver Twist’ in de jaren ’60. In 1980 bewees
hij definitief zijn statutus als toneelacteur in de rol van
‘King Lear’ bij het RO Theater. In 1984 ontving hij de Louis
d’Or, de hoogste toneelprijs, voor zijn rol in ‘Jacques de
Fatalist en Zijn Meester’. Twee jaar later kreeg hij ook een
Gouden Kalf, voor zijn rollen in de films ‘De Aanslag’ en
‘De Wisselwachter’. Later volgden nog een Gouden Beeld
als beste comedyacteur voor zijn rol in ‘Het Zonnetje in
Huis’ (1998) en de Blijvend Applaus Prijs voor zijn tota
le oeuvre (2007). Zelf is hij de naamgever van de John
Kraaijkamp Musical Awards.
John Kraaijkamp trouwde driemaal, met Rim Sartori (zoon
Johnny en dochter Ellissigne), met Tilly van Duykeren
(zoon Michiel) en met Mai Lun Lee (dochter Sanne). De
laatste jaren van zijn leven woonde hij in het Rosa Spier
Huis in Laren, een rusthuis voor artiesten. Daar overleed
hij op 17 juli van dit jaar te midden van zijn familie.
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week

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
Remy Draaijer - 06-54323689
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Hele maand december voor Pashouders:

Tamme Konijnenbouten:
Heel kilo € 12,95 nu € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Comte Affinée
Zeer mooi gerijpte
Comte van 26 maanden oud
200 gram.: Nu € 5,95

for shoes

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

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

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

Wist u al dat wij ook mooie
luxe en toch zeer betaalbare
kerstcadeaus hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

Medina Woninginrichters

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

Aanbieding: Bonaparte Esprit tapijt
van € 109,- nu voor € 89,- per meter, gratis gelegd.
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Met de ZandvoortPas
krijgt u korting.
Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

Ook op onze
feestkleding!

Heeft u de ZandvoortPas voor 2012 nog niet besteld? Vul dan de bon in op pagina 18

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

Gemeentelijke publicatie week 51 - 2011

totdat op het verzoek is beslist.

Vergadering college

Bekendmaking Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 50 en de
verdere in week 50 door het college genomen besluiten zijn in
week 51 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Bestemmingsplan Louis Davidscarré

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
de gemeenteraad bij besluit van 14 december 2011 het bestemmingsplan “Louis Davidscarré” (gewijzigd) heeft vastgesteld.

Gebied

Het bestemmingsplan “Louis Davidscarré” betreft het gebied
gelegen tussen de Koningstraat (gedeeltelijk), Schoolplein,
Louis Davidsstraat, de Grote Krocht (gedeeltelijk), C. Slegerstraat en de Prinsesseweg en heeft betrekking op de nog te
realiseren gebouwen in het project.

Gewijzigde vaststelling

De wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op hoofdstuk 1
van de toelichting (Aanleiding) en hoofdstuk 6 van de toelichting (Exploitatieplan/overeenkomst)

Inzage

Het bestemmingsplan, bestaande uit toelichting, ruimtelijke
verbeelding en planregels (met bijbehorende stukken), ligt
vanaf 23 december 2011 gedurende 6 weken ter inzage:
- Gedurende de openingstijden bij de centrale balie in het
raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort;
- Gedurende de openingtijden bij de openbare bibliotheek in
het Louis Davidscarré te Zandvoort;
- op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het IMRO IDN van het vastgestelde bestemmingsplan is:
NL.IMRO.0473.BpLDC-VA01
Daarnaast zijn de stukken op www.zandvoort.nl in te zien.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de terinzageligging (beroepstermijn) beroep instellen tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Tevens kan
hij een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen.
Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen tijdige
zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren
heeft gebracht. Wie opkomt tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het plan
ten opzichte van het ontwerp daarvan, kan redelijkerwijs niet
worden verweten daaromtrent geen zienswijzen kenbaar te
hebben gemaakt. Zowel voor het indienen van een beroepschrift
als voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling van de
Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in werking

Op grond van artikel 26, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen maakt het college van burgemeester en wethouders
van Zandvoort hierbij bekend dat de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland is getroffen. Deze regeling
is verplicht op grond van artikel 9 Wet veiligheidsregio’s. Bij
de regeling wordt een aantal taken en bevoegdheden van het
college overgedragen aan het bestuur van de Veiligheidsregio
Kennemerland op gebied van brandweer, geneeskundige hulpverlening en meldkamer. De regeling geeft tegelijkertijd uitvoering aan artikel 14 Wet publieke gezondheid, op grond waarvan
het college zorg moeten dragen voor het instellen en in stand
houden van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Kennemerland). De regeling is op 1 november 2011 in werking getreden
en is getroffen door de colleges van Beverwijk, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Tarievenblad P- De Zuid en Tarievenblad parkeergarage
Centrum

In de vergadering van 13 december 2011 heeft het college van
burgemeester en wethouders van Zandvoort het “Tarievenblad P- De Zuid” en het “Tarievenblad Parkeergarage Centrum”
vastgesteld.
Deze tarievenbladen treedt in werking op 1 januari 2012 en
liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie in
het Raadhuis en staat op de website.

Tarieven blad P-De Zuid:

Uurtarief:
- € 2,20 te voldoen bij de betaalautomaat
Tarief voor 5 uur:
- € 9,00 te voldoen bij de betaalautomaat
Tarief per kalenderdag:
- € 10,00 te voldoen bij de betaalautomaat
Tarief per nacht van 20:00u tot 10:00u
- € 1,00 te voldoen bij de parkeerautomaat
Tarieven abonnement:
- Weekabonnement: € 45,00 te verkrijgen via de gemeentebalie of loge
- Maandabonnement: € 75,00 te verkrijgen via de gemeentebalie of loge
- Een jaarabonnement: € 150,00 te verkrijgen via aanvraag en
betaling bij de gemeentebalie, verlenging en betaling wordt
verzorgd door Spaarnelanden. Het abonnement is geldig voor
de duur van het abonnement vanaf de dag dat aan de betaling
is voldaan. Restitutie is niet mogelijk.
Het tarief voor het verliezen van de dag of nacht parkeerkaart:
- € 25,00 per geparkeerde dag / nacht
De administratiekosten voor het verliezen van de abonnementskaart:
- € 25,00
Het tarief van de naheffing niet betalen en voor het verlaten
van het parkeerterrein zonder te betalen:
- € 52,00 vermeerderd met het dagtarief
Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Tarievenblad Parkeergarage Centrum:
Het tarief is:
- € 1,90 per uur.

Tijdens de betaaltijden kan na het inrijden, binnen 15 minuten
gratis uitgereden worden.
De betaalstaffel van het tarief ten opzichte van de tijdsduur is:
- € 0,50 = 15 minuten
- € 1,00 = 31 minuten
- € 1,50 = 47 minuten
- € 2,00 = 63 minuten
- Daarna sequentieel verhogen met stappen van € 0,50
De parkeertijd wordt naar boven afgerond. Voor bijvoorbeeld
32 minuten parkeertijd wordt het tarief van 47 minuten in
rekening gebracht.
Tarief per nacht:
€ 1,00 van 20:00u tot 10:00u de volgende dag.
Het tarief voor bewoners van De Key:
- € 1.280,00 voor een zwerfplek:
- € 2.560,00 voor een vaste plaats:
Het tarief voor het jaarabonnement voor overige bewoners
van het LDC-complex:
- € 1.652,00 voor een zwerfplek:
- € 3.305,00 voor een vaste plaats:
Het tarief voor een abonnement van minimaal drie maanden
is:
- € 1.240,00 per jaar voor een zwerfplek voor 5 dagen per week
(103,33 per maand);
- € 1.652,00 voor een zwerfplek per jaar (137,67 per maand);
- € 3.305,00 voor een vaste plaats per jaar (275,42 per maand).
Het tarief voor het verliezen van de dag of nacht parkeerkaart:
- € 25,00 per dag.
Het tarief voor het verliezen van de kaart of abonnementstag,
is:
- € 50,00.
Het tarief van de naheffing voor het verlaten van de parkeergarage zonder te betalen:
- € 52,00 vermeerderd met het dagtarief
De kosten voor ombouwen van een zwerfplek naar vaste parkeerplaats en vice versa zijn de werkelijke kosten en worden
op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Parkeerverordening 2012 en Parkeerbelastingverordening
2012

In de vergadering van 30 november 2011 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de Parkeerverordening 2012 en Parkeerbelastingverordening 2012 vastgesteld. Deze verordeningen
treden in werking op 1 januari 2012 en liggen ter inzage bij de
Centrale Balie in het Raadhuis en staan op de website. De Parkeerverordening 2012 betreft de beschrijving van de parkeervergunningen en de aanwijzing van de vergunningengebieden.
De Parkeerbelastingverordening 2012 beschrijft de daarbij
behorende vergunningentarieven en de parkeertarieven voor
het parkeren bij de parkeerautomaat.
Met het vaststellen van de Parkeerverordening 2012 en de
Parkeerbelastingverordening 2012 maakt de gemeenteraad
van Zandvoort het mogelijk het parkeervergunningenregime
“Bewonersparkeren” in de wijken Park Duijnwijk en Oud Noord
in te stellen per 1 april 2012.

Gemeenteraad heeft ook deze verordeningen vastgesteld:

In de vergadering van 14 december 2011 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de volgende verordeningen vastgesteld:
Verordening forensenbelasting 2012, Verordening hondenbelasting 2012, Verordening leges 2012, Verordening marktgeld
2012, Verordening onroerende-zaakbelastingen 2012, Verordening precariobelasting 2012, Verordening rioolheffing 2012,
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Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2012 en
liggen ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staan
op de website.

2011-VV-175.
- Grote Krocht 12a, vergroten van de keuken op het dakterras,
verzonden 13 december 2011, 2011-VV-177.
- Gasthuisplein 9a, sloop van een horecaruimte en de bouw van
een bedrijfsruimte t.b.v. dienstverlening of detailhandel met
2 appartementen, verzonden 15 december 2011, 2011-VV-094.

Inzameling GFT rolemmers

Geweigerde omgevingsvergunning

Ingekomen vergunningsaanvragen

- Koningstraat 29, plaatsen dakterras, verzonden 14 december
2011, 2011-VV-164.
- Kostverlorenstraat 117, kappen van een boom, verzonden 15
december 2011, 2011-VV-186.

Verordening reinigingsheffingen 2012 en de Verordening toeristenbelasting nachtverblijf 2012.

De GFT rolemmers worden niet maandag 26, maar dinsdag 27
december ingezameld. Dit in verband met 2e Kerstdag.

Omgevingsvergunning.

(Reguliere voorbereidingsprocedure):

(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Evenementenvergunningen verleend

- Kostverlorenpark op erfgrens t.h.v. aangrenzende percelen
Q.van Uffordlaan 3 en Kostverlorenstraat 107-109A, vervangen
hekwerk, ingekomen 12 december 2011, 2011-VV-198.

1. Nieuwjaarsduik Zandvoort 2012.
Er is een evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 van
de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort 2011 (hierna:
APV) verleend aan Stichting Nieuwjaarsduik Zandvoort voor
de Nieuwjaarsduik op 1 januari 2012.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
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.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
- Stationsstraat 1a, interne verbouwing woning, verzonden 12
december 2011, 2011-VV-189.
- Kerkplein 8, plaatsen van een afvoerkanaal en het wijzigen
van de indeling van een kozijn, verzonden 13 december 2011,

2. Aanvraag vergunning ivm opslaan en verkoop van vuurwerk
Er is een vergunning op grond van artikel 2:72 van de APV verleend voor het tijdelijk opslaan en verkoop van vuurwerk aan
Blokker te Zandvoort op 29, 30 en 31 december 2011.

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift
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.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan
de burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer

Openingstijden begraafplaats

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.

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 09.00 en 11.00 uur.

Inschrijving Runner’s World Zandvoort Circuit Run geopend
Op 25 maart 2012 vindt de eerste lustrumeditie van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run plaats. De inschrijving
voor het spectaculaire evenement, met start en finish op
Circuit Park Zandvoort, is nu geopend.
De Zandvoort Circuit Run, die
vorig jaar 12.000 deelnemers
trok, is uitermate geschikt
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voor hardlopers die op zoek
zijn naar een ultieme uitda
ging in het voorjaar. Er kan

gekozen worden uit de hoofd
afstand van 12 km, de Ladies
Circuit Run van 5 km, de Men’s
Circuit Run eveneens 5 km en
diverse afstanden voor de
jeugd.
Deelnemers kunnen dit jaar

geld doneren aan Doe Een
Wens Stichting Nederland,
het nieuwe goede doel
dat in samenwerking met
Rotaryclub Zandvoort aan
het evenement is verbonden.
Doe Een Wens werkt eraan
om álle kinderen en jongeren

met een levensbedreigende
ziekte een wensvervulling te
geven. Individuele lopers kun
nen een vrijwillige bijdrage
doen via het inschrijvings
formulier. Kinderen kunnen
daarnaast door middel van
een sponsorformulier geld

ophalen. Bij een minimale
sponsoropbrengst van € 25
ontvangen zij een gratis Sau
cony Runningshirt.
Inschrijven voor de 5e Runner’s
World Zandvoort Circuit Run
kan via www.rwcircuitrun.nl.

biljarten

handbal

Louis van der Mije beste driebander
Twee weken lang werden bij café Oomstee bijna elke mid-

dag of avond spannende biljartwedstrijden gespeeeld.
In het kader van een groots opgezet driebandentoernooi
vonden afgelopen zaterdag de finalepartijen plaats.

De winnaars van het driebanden toernooi

Een dertigtal enthousiaste
liefhebbers van het drieban
denspel, verdeeld over twee
poules, zetten zich twee we
ken lang in om uiteindelijk
een plaats in de finales van
afgelopen zaterdag te berei
ken. De finale in de A-poule
ging tussen Louis van der
Mije en Jeroen van de Bos en
in de B-poule tussen Willem

Esveld en Dick van Dam. Van
der Mije en Esveld werden
uiteindelijk de terechte kam
pioenen.
In de A-poule moesten ten
minste 12 caromboles ge
scoord worden waarvoor 25
beurten beschikbaar waren.
De deelnemers in de B-poule
moesten 9 caromboles pro

duceren om zich tot winnaar
van een partij te kunnen la
ten uitroepen. Middag of
avond aan avond werd er
fanatiek gestreden en wa
ren er, vooral in de B-poule,
opvallend veel aankomende
talenten voor het hogere
driebandenspel te bewon
deren. Willem Esveld legde
met 15-7 zijn finalewinst vast
en kon een prachtige prijs in
ontvangst nemen.
In de A-poule waren Jeroen
van de Bos en Louis van der
Mije automatisch finalisten
nadat bleek dat hun beide
opponenten in de halve fina
le door ziekte afwezig waren.
Van der Mije werd uiteinde
lijk de terechte driebandenkampioen en werd door
uitbater Ton Ariesen uitge
roepen tot de beste biljarter
van Zandvoort. Voor alle win
naars waren er leuke prijzen
en vele felicitaties van het
talrijk aanwezige publiek.

basketbal
Laatste wedstrijd 2011 in winst omgezet
De heren van The Lions hebben hun laatste wedstrijd van

scoren. Lions verdedigden
minder fel dan US maar wel
effectiever, waardoor zij het
eerste kwart met gemak,
6-15, wonnen. In het twee
de kwart vond Lions met
goede passes weer veelvul
dig de basket maar US lukte
dat nu ook, waardoor de
Zandvoorters bij rust 25-36
voor stonden.

kwart een beetje een dubi
euze score maakte. Alain
Kroese raakte geblesseerd
bij een verdedigende actie,
zijn vinger stond scheef na
dat hij er een bal op kreeg,
en wij vroegen om ons even
te laten wisselen, maar de
‘gastheren’ hadden het niet
helemaal door en scoorde
een open lay-up. Dit was voor
ons nieuwe brandstof om er
weer vol tegenaan te gaan.
Uiteindelijk liepen we weer
uit naar een voorsprong van
12 punten en haalden we de
overwinning weer binnen”,
vertelde Robert ten Pierik.

In het derde kwart sloeg bij
Lions de vermoeidheid toe.
De passes gingen wat min
der en de verdediging moest
alle zeilen bij zetten, waar
door US weer bijna gelijk kon
komen. “Wij werden weer
'wakker' nadat US eind derde

Lions gaat op een mooie
tweede plaats in de compe
titie de korte winterstop in
en zal op vrijdag 6 januari
om 20.45 uur in Hoofddorp
aan moeten treden tegen de
reserves van de gelijknamige
vereniging.

dit jaar in winst om weten te zetten. Het derde team van

de studentenvereniging US uit Amsterdam was in de Apollohal niet opgewassen tegen onze dorpsgenoten die met
64-76 de punten mee naar huis namen.
Zandvoort kon een ‘nieuwe’
speler aan het eerste team
toevoegen. Good-old Sander
Verboom stelt zijn kunde (en
kennis) ter beschikking aan
het vlaggenschip van The
Lions. Playing-coach Dave
Kroder kon wegens ziekte
niet aanwezig zijn en dat
scheelt gemiddeld twaalf
punten per wedstrijd en dus
een behoorlijke slok op een
borrel.
US begon de wedstrijd
met een felle verdediging
en snel aanvalsspel in de
eerste paar minuten. Toch
kwamen Philip Prins en
Ron van der Meij lekker tot
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Handbaldames geven
ruime voorsprong weg
Er leek een kwartier voor tijd niets aan de hand voor de

handbalsters van ZSC. Een voorsprong van 5 punten stond
er op het scorebord, 10-5, maar die zou niet voldoende zijn
om de drie punten in Zandvoort te houden.

Lucia v.d. Drift probeert door de verdediging heen te dringen

Zandvoort was zo goed als
de hele wedstrijd de boven
liggende ploeg en misschien
was dat wel teveel van het
goede. Snelle break-outs en
een hechte verdediging wa
ren de wapens waarmee onze
dorpsgenoten het vierde
team van DSS uit Heemskerk
te lijf gingen en die succes
opleverden. In eerste instan
tie waren de doelpunten
schaars maar bij rust was er
een vertrouwen schenkende
voorsprong van 6-3 voor ZSC.

Ook na rust lukte het de
Zandvoortse dames om de
voorsprong uit te breiden
naar maar liefst 10-5 en toen
gebeurde het, de Zandvoortse
score stokte en DSS liep zien
derogen in via 11-9 naar 11-11
met nog anderhalve minuut
te gaan. Met wat geluk bleef
deze stand in tact. Coach
Sven Heller na afloop: “Als
de dames niet luisteren en
veel ruimte tussen de 6 me
ter- en 9 meterlijn laten, roep
je het zelf over je af. Veel te

adverteerders

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bandai Thai
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Bernard Coiffures
Bertram & Brood
Café Bluys
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Fysiotherapie
Zandvoort-Zuid
Harocamo
Haverkort Juweliers
Home Holiday
Hoogheemraadschap
van Rijnland
Mollie & Co
Mona's smulkeuken

Ondernemers Vereniging
Zandvoort
Orangerie Beauty
Zandvoort
P. van Kleeff
Pesce Fresco
Plony's Haarwinkel e.a.
Pluspunt
Rimini Italiaans
Restaurant-Pizzeria
Sea Optiek
Slagerij.nl
Slijperij Teeuwen
Sportservice
Heemstede-Zandvoort
Toerkoop Zonvaart
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum
Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van Dam/YAYA-Zandvoort
Van der Valk & Swart
Notarissen

slap en veel teveel ruimte
voor onze gasten zo vlak voor
het doel waren hier dus de
bet aan.” Doelvrouw Angela
Schilpzand was teleurgesteld
na afloop: “Beide teams ston
den goed te verdedigen en
kwamen maar moeilijk tot
scoren. De ruststand was ook
maar 6-3. Aan het begin van
de tweede helft bleven we
de voorsprong houden, maar
halverwege de tweede helft
ging het verdedigend steeds
minder goed en aanvallend
werden we steeds slordiger,
DSS kwam steeds dichterbij
en uiteindelijk werd het een
gelijk spel. Wij hadden drie
punten moeten pakken, maar
het werd er maar één. Dat
was flink balen, de stemming
in de kleedkamer was ook ge
laten. Iedereen baalde!”
ZSC heeft nu twee weken de
tijd om de koppies weer de
juiste kant op te krijgen. Op 8
januari om 13.15 uur wordt de
volgende wedstrijd gespeeld.
Dan is in de eigen Korver
Sporthal Lotus uit Hoofddorp
te gast.

VVV Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Kerstactie:
Beachclub Take Five
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Chocoladehuis Willemsen
Corry's Kaashoek
De Haven van Zandvoort
De Vier Geboden/Piripi
Dobey Zandvoort
Dreams & Daytime
Grand Café Restaurant XL
Haar
Kroon Mode
La Bonbonnière
Lavogue
Rosarito
Shanna's Shoe
Repair & Leatherwear
Tea-Licious
Zaras, Café Restaurant
Zeemeermin, viskar
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‘Buchenwaldhek’ in Bentveld zaait onrust
Afgelopen week is de nodige commotie ontstaan naar aanleiding van de toestemming

van een controversieel hek in Bentveld. Het hek gaat naar ontwerp van de bekende designstudio ‘Job’ gebouwd worden op het landgoed Groot Bentveld en lijkt zeer sterk op de
toegangspoort van het concentratiekamp Buchenwald tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Sport
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weliswaar gewijzigd, maar
dat is toegestaan. Ook hebben de beide bestuurders gesproken met de heer Bakker,
de opdrachtgever voor het
kunstwerk. Die benadrukt
dat hij het kunstwerk laat
bouwen zoals het in de aanvraag staat omschreven. Hij
geeft aan dit graag in goed
overleg te willen doen.

Train mee
voor de Kids
Circuit Run 2012

Carnegie-medaille
voor reddende held
Vorige week woensdag had burgemeester Niek Meijer de
eer en het genoeg om een medaille van het Carnegie Hel-

denfonds op te mogen spelden. Held Marc Ooms, inwoner

van Vijfhuizen, had met gevaar voor eigen leven vorig jaar
oktober ‘het slachtoffer van de aanslag met de bijl’ gehol-

pen, waardoor zij gelukkig tot op de dag van vandaag nog
steeds in leven is.

Meerdere interpretaties

Ontwerptekening van het hekwerk, zoals ingediend bij de vergunningaanvraag

De particuliere kunstverzamelaar Jack Bakker
heeft designstudio ‘Job’

De Mannetjes
Om (g)hek van
te worden

Een ongewenst
hek komt er wel,
een gewenst hek
komt er niet…

opdracht gegeven het hek
te ontwerpen, dat onder
meer uit prikkeldraad en
schoorstenen bestaat. Het
Centrum Informatie en
Documentatie Israël (CIDI)
stelde dat de bouw moet
stoppen omdat die in strijd
is met de verleende vergunning. De organisatie had
namelijk vernomen dat er
een bel aan het hek zou komen te hangen met in het
Latijn de spreuk 'Ieder het
zijne'. Boven de poort van
Buchenwald hing die tekst
in het Duits: ‘Jedem das
Seine’. In de vergunningaanvraag stond die bel echter
niet beschreven.

Naar aanleiding van de
landelijke commotie rond
het kunstwerk zijn burgemeester Meijer en wethouder Göransson gaan kijken
op de betreffende locatie
in Bentveld. Hier is vastgesteld dat de voorbereidende
werkzaamheden conform de
afspraken in de vergunningsaanvraag verlopen. De plaatsing binnen het bouwvlak is

De verwarring over de bel is
vermoedelijk ontstaan door
een interview met ontwerper Job Smeets van Studio
Job in het tv-programma
‘De Wereld Draait Door’.
Daarin vertelde hij zelf over
de bel en verdedigde hij het
ontwerp hiervan ook. De gemeente echter heeft geconstateerd dat de beelden, die
via TV werden verspreid, onjuist zijn en niet overeenkomen met het ontwerp zoals
aangegeven in de verleende
vergunning. De gemeente is
van mening dat het kunstwerk, zoals vergund, niet
aanstootgevend is en niet
leidt tot verstoring van de
openbare orde. “Het is zeker
een object dat, zoals kunst
wel vaker doet, voor meerdere interpretaties vatbaar
is”, luidt het oordeel.
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4-wielfietsen

Marc Ooms krijgt de medaille opgespeld

De Carnegie-medaille wordt
slechts sporadisch uitgedeeld aan mensen die, zonder acht te nemen op hun eigen welzijn, mensen in acute
nood helpen. Meijer was
zeer content met de heldendaad van Ooms en stak dat
niet onder stoelen of banken. Als hij de medewerkster
van de gemeente Zandvoort
niet geholpen had, was zij
waarschijnlijk nu niet meer
in leven geweest. Zij werd
op 18 oktober 2010 door
haar ex-echtgenoot met een

bijl van achteren geslagen,
nabij de spoorwegovergang
in de ‘verlengde’ Haltestraat.
Door de hulp van Ooms en
door haar sterke wilskracht,
heeft ze het net aan overleefd.
Met Ooms werden ook zijn
collega’s, die nabij aan het
werk waren, en een aantal
Zandvoorters in het zonnetje gezet. Zij mochten van
de gemeente Zandvoort
een mooie bos bloemen in
ontvangst nemen.

Op maandag 2 januari is het
gemeentehuis vanaf 10.00 uur geopend.
Gemeente Zandvoort

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1

burgerlijke stand

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet
dat de redactie het met de inhoud eens is.
De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden brieven in te korten en plaatsing
van brieven te weigeren.

17 december - 23 december 2011
Geboren:

Britt Lieve, dochter van: van den Berg, Jeroen en: Bos, Elisabeth
Martha.
Amy Jenelle, dochter van: Jong, Martijn en: Rudge, Rueanne
Eugenie.

Ondertrouwd:

Keur, Sebastiaan Ronald Christiaan en: Sobolewska, Bogumi a
Anna.

Gehuwd:

Blankendal, Ruiz Otmar Mathieu en: Oddens, Serena Iris.
Maas, Ronald Bruce en: Vrolijk, Cornelia Elizabeth.

Overleden:

Willems geb. van Swieten, Johanna Sophia Henriette, oud
89 jaar.
Cordes, Henriëtte Arnoldina, oud 96 jaar.
van Dansik geb. van den Oever, Dirkje, oud 68 jaar.
Hessels geb. Spinders, Harmke, oud 90 jaar.

kerkdiensten

Komend weekend

Protestantse gem. Zandvoort
Za 31-12, 19.00 uur: ds. T. Hop uit Hillegom
Zo 01-01, 10.00 uur: ds. A. Kooi uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
Za 31-12, 18.00 uur: Oudejaars-vesper
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
Zo 01-01, 10.30 uur: Nieuwjaars-viering

colofon
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In week 48 plaatsten wij de volgende ingezonden brief
van de heer P.C. Visser:

waterstanden
Kom snel langs
en ontdek onze
nieuwe avondkaart!
Voor reserveringen bel

023 - 571 57 07

De zwakste schakel

www.clubnautique.nl

De begraafplaats behoort een geheel te zijn. Door een hekwerk
weg te halen vergroot je juist een evt. risico. Logisch toch? Het
gaat hier over eerbied van de hoogste orde. Waar lekker aan
verdiend wordt. En het zal toch niet waar zijn dat dit hekwerk, wat
al klaar ligt, straks gebruikt wordt ter omheining van de nieuwe
brandweerkazerne? Zet dat hek op de juiste plaats neer, zo hoort
het. Als het moet dan help ik mee met het plaatsen, samen met
u meneer Meijer!
In antwoord op dit schrijven kreeg de heer Visser
een uitnodiging van burgemeester Meijer voor een
persoonlijk gesprek. In plaats van daar op in te gaan,
klom de heer Visser wederom in de pen en schreef
het volgende:

Het hek is van de dam
En later zullen sirenes loeien tijdens begrafenissen. De waardigheid
is hier ver te zoeken, om over eerbied nog maar te zwijgen. Wat
staat ons nog meer te wachten?
Iemand, met een keten om, is te betreuren. Hij kan niet meer
helder denken. Ja, het is gemakkelijk om dan te ‘regeren’, met
andermans geld. Wees goochem!

Elke dinsdag: Stamppotavond
Zondag 1 januari: Nieuwjaarsborrel
		
met Bart!

Hoog

Laag

Hoog

Laag

Hoog

29
30
31
01
02
03
04
05 00.34

02.20
03.05
03.54
04.45
0 5.1 0
06.10
07.05
0 8 .1 5

06.29
0 7. 1 5
07.56
08.46
09.24
10.36
11.44
13.06

14.36
15.15
16.06
16.40
1 7. 1 5
18.15
19.15
20.20

18.40
19.36
20.14
21.09
2 2 .1 0
23.15
-

dec/jan
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

w

a

t

e

r

Ineke Smit
Uitvaartverzorging
A.L. Dyserinckstraat 31
2032 RA Haarlem
tel:
06 54661799
e-mail:
info@inekesmit.nl
website: www.inekesmit.nl
transparante prijzen

Wordt vervolgd? Ik hoop van niet.

Liefdevol en betrokken
Ook voor het begeleiden
van kinderuitvaarten

P.C. Visser

Gewelddadige overval
in woning Bentveld
De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest

van een woningoverval die op vrijdagavond rond 19.00 uur
heeft plaatsgevonden. Dit gebeurde in een woning aan de
Zandvoortselaan in Bentveld.
Een 74-jarige bewoner is
door een persoon bedreigd
en heeft hierbij verwondingen opgelopen. De man is
voor behandeling naar een
ziekenhuis vervoerd. De
overvaller is voortvluchtig.
Het overvallenteam is di-

rect een onderzoek gestart
en verzoekt mensen die getuige zijn geweest of die andere informatie hebben die
met deze zaak te maken zou
kunnen hebben, contact op
te nemen via 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000.

Het redactiekantoor van de
Zandvoortse Courant verhuist

per 2 januari naar Bakkerstraat 2c
(naast de VVV)

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N
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Op tweede Kerstdag was de Haarlemse professionele zange-

res Wendy Molee te gast bij Huis in de Duinen. Met een reper-

toire van smartlap tot dancehit wist zij de sfeer tot een hoogtepunt te brengen. Meezingen was vooral haar grote wens.

Watertoren in de verkoop gezet
De Zandvoortse watertoren is door de eigenaren, een club
van private investeerders en een bank, in de verkoop gezet.
Het object, waar niet veel mee mag worden gedaan, staat
bij makelaar Cense & van Lingen te koop voor de prijs van
€ 2.100.000.

Zangeres Wendy Molee in Huis in de Duinen

Een volle zaal en toch wel
uitgelaten bewoners, die
graag en spontaan met
zuivere stem haar vrolijke
en perfect gebrachte songs
ondersteunden, genoten
volop van het aangeboden
entertainment waarmee
juist Wendy Molee zich altijd goed kan onderscheiden.
Een bescheiden vrouw die
gewoon vertelt dat zij door
een lekke band op weg naar

Zandvoort een paar minuten later moet beginnen en
dat, voor vrouwen altijd heel
belangrijk, haar haar niet in
optimale conditie is. De vele
Zandvoortse gasten maalden daar niet om en gaven
haar na afloop van haar uitgebreide muzikale optreden,
bestaande uit heerlijke en
welbekende songs tot aan
de traditionele kersttoppers,
een geweldig warm applaus.

Groentezaak Daniël
wisselt van eigenaar
De bekende groentezaak Daniël Groenten & Fruit, aan de

Grote Krocht, krijgt per 1 januari aanstaande een nieuwe
eigenaar. Daniël van den Broek is een nieuwe uitdaging in
Bergen aangegaan.

De Watertoren en de naastgelegen villa 'Maris' staan te koop

Voor dat bedrag krijgt u er
wel de naastgelegen villa
‘Maris’ en het eronder gele-

vervolg - pagina 1 - ‘Buchenwald hek’
Functie neergelegd

De Zandvoortse dorpsomroeper Gerard Kuijper heeft per
e-mail een verklaring rondgestuurd dat hij, zolang het hek
in deze vorm niet verboden
wordt, hij zijn publieke functie
niet zal uitvoeren. “Ik moet er
niet aan denken dat ik straks
door Bentveld wandel of fiets
en dat ik dan geconfronteerd
word met een hekwerk, die
mijn gedachten weer confronteren met die verschrikkelijke
tijd. Ik kan hier niet mee leven”,
zegt hij.

Verklaring ontwerpbureau

Daniël (l) met zijn medewerkers

Dertien jaar lang heeft
Daniël het gespecialiseerde
groetebedrijf aan de Grote
Krocht geëxploiteerd. “Ik
heb er altijd een mooie boterham mee verdiend maar
was nu toe aan een nieuwe
uitdaging. Die vond ik heel
toevallig in Bergen, en daar
ga ik me nu volledig op richten. Mijn medewerkers, die
al jaren bij mij in Zandvoort

meewerken, gaan ook mee."
zegt hij. Natuurlijk was
Daniël nergens geweest
zonder zijn trouwe klanten
en die wil hij dan ook met nadruk zeer bedanken voor hun
trouwe klandizie. De nieuwe
eigenaren gaan, voor zover
bekend, de bedrijfsvoering
op dezelfde manier invullen
als Daniël; met goede waar
en service.

gen garagecomplex bij. Voor
makelaar Jan van Lingen is het
een ultieme uitdaging om het

Job Smeets van het ontwerpbureau gaf afgelopen maandag een persverklaring. Daarin
liet hij o.a. het volgende weten: “Ons bureau is benaderd
door een grote verzamelaar
om een ontwerp te maken.
Hierop hebben wij de fundamentele vraag gesteld over de
functie en positie van ‘de afrastering’. In basis is een afrastering altijd ‘lelijk’, hoe positief
je het ook benaderd. Het is een
object dat mensen (en dieren)
opsluit of juist buiten sluit. In
ons werk zoeken wij, zonder
censuur, naar het meest doeltreffende ‘icoon’. Het icoon dat
past binnen de opdracht maar
ook binnen het oeuvre. Je ont-

komt dan niet aan de hekwerken en afrasteringen die rondom kampen en gevangenissen
wereldwijd geplaatst zijn.”
Daarbij maakt Smeets een
vergelijking met Guantanamo
Bay, de Jappenkampen, kampen in Bosnië en natuurlijk de
concentratiekampen uit de
Tweede Wereldoorlog.

Plaatsing hekwerk
gewijzigd

Zowel het landhuis Groot
Bentveld als het hekwerk zijn
sinds 1966 Rijksmonumenten.
Alleen staan beide monumenten op twee verschillende
grondgebieden geregistreerd.
Dat schepte verwarring,
want het hekwerk staat op
Bloemendaals gebied. Dan

column

Volgens mij…

gezichtsbepalende object te
verkopen: “Het zal uiteraard
niet echt gemakkelijk zijn wordt 2012 een bijzonder jaar.
maar we gaan onze uiterste Voor zover ik het via internet
kan achterhalen wordt er een
best ervoor doen.”
nieuwe tijd met een nieuw
De watertoren is de laatste mens verwacht. Een cyclus van
tijd vaak onderwerp van ge- 26.000 jaar is dan voorbij. Deze
sprek geweest. Het achter- voorspelling hebben de Maya’s
stallig onderhoud is groot destijds berekend en kozen de
en de toren gaat de laatste datum van 21 december 2012
jaren zienderogen achteruit. als afsluiting van een lange peOnlangs nog is een rapport riode om vervolgens met een
gepubliceerd met de toe- nieuwe periode te beginnen.
komstmogelijkheden voor de Voordat ik aan de nieuwe petoren en dat was niet echt ne- riode begin zal ik eerst de oude
gatief. De toren zou voor her- moeten afsluiten.
gebruik goed in aanmerking
komen. De eigenaren echter Via mijn map werp ik een tewillen zich niet langer met rugblikje op mijn geplaatste
het gemeentelijk monument pennevruchten, zodat ik prebezighouden en hebben het cies weet wat ik wel en niet
moet doen in 2012. Zo te lete koop aangeboden.
zen liet de computer mij erg
in de steek en werd hij vervangen voor een nieuwe. Mijn
keukenlaatje zit nog steeds
zou in eerste instantie de muurvast dus dat wordt een
bouwvergunning van het aandachtspunt in 2012. Veel
omstreden hekwerk door de reacties kreeg ik op mijn coverkeerde gemeente zijn af- lumn over mijn kapotte horgegeven. Het landhuis Groot loge, zelfs een ondernemer
Bentveld staat op Zandvoortse belde mij op. Inmiddels loop
gemeentegrond en is als rijks- ik weer op tijd door het leven.
monument vastgelegd op de Ondanks de negatieve reacmonumentenlijst. De monu- ties sta ik nog steeds achter
mentale erfscheiding met de mijn mening over de uitgatwee hekpeilers uit de 18de ven van de Wmo gelden en
eeuw staat op Bloemendaals het vrijwilligersfeest. Daarbij
grondgebied en is daar als waren er ook veel lezers die
monument geregistreerd. mij ondersteunden in mijn
In 1930 is de oorspronkelijke visie. Want de columns worNoordpoort destijds naar den ‘volgens mij’ geschreven.
Grenslaan 20, tegenwoordig Verder geniet ik van elke dag
Taxuslaan, verplaatst. De ge- en van de kleinkinderen: ook in
meente Zandvoort meldt de 2012. Inmiddels is de leenhond
Zandvoortse Courant dat de voor 2 weken weer bij ons en
vergunning toch rechtmatig samen met de leenkat houden
zij, tegen alle verwachtingen
is verleend.
in, de kerstgedachte ‘vrede op
aarde’ hoog. Daar kunnen we
een voorbeeld aan nemen.

Het monumentale hekwerk op landgoed Groot Bentveld

Ik denk niet dat in 2012 de
aarde ontploft en in een zwart
gat verdwijnt. Maar als ik in
de glazen bol kijk dan komt er
voor Zandvoort een nieuwe
periode aan. Zo te zien met
veel gehakketak over hekwerken, de watertoren en
nieuwe bestemmingsplannen. Van mij mag
het bijzondere jaar komen. Welkom!

Nel Kerkman

Vrolijk kerstzangfeest
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Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes,
saté, spareribs, diverse visgerechten of een
Ma 14-09-09
aardappelen
en spinazie
uitgebreid
diner. Gebakken
U kunttartaar
het met
zo gebakken
gek niet
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

De OUDSTE Nieuwjaarsduik van Nederland
is natuurlijk in Zandvoort.
We gaan voor de 51e keer de zee in!
1 januari om 14.00 uur bij BEACHCLUB TAKE FIVE

Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Wij wensen iedereen
een gelukkig en gezond 2012

Let op: Wij bezorgen gratis!
Di 15-09-09

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

Andijvie stamppot met een bal gehakt
Ook de seniorenmenu’s
à € 7,-- en de daghap à € 10,-Do 17-09-09

		
Vr 18-09-09

Bel: 5712102

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

BrasserieZarestaurant
Harocamo
19-09-09
Nasischotel
met 1 stokje saté en een gebakken ei
Kerkstraat
14, 2042		 JE
Zandvoort
Zo 20-09-09
Kippotje
met frites en sla kijk voor meer info:
www.harocamo.nl
Geopend
9.00		 Gebakken
tot 22.00
uur
Mavan
21-09-09
lever
met aardappelpuree
en rode kool

&Daytime
Daytime
Dreams&

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

Nu nog meer Sale!!!

Alle kleding en tassen Nu 50% korting!
Alle schoenen
Nu 50% korting!
Brasserie restaurant Harocamo
Alle nachtmode en
badjassen
Nu tot 70% korting!
Kerkstraat 14 | 023-5712102
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.

m.u.v. de nieuwe collectie

Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Live muziek met Marjet van den Brand
Voor meer info: www.beachclubtakefive.nl of 023 5716119

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Vergeet niet uw oud en nieuw
bestelling aan ons door te geven,
Wij hebben:
oliebollen,
appelflappen,
appelbeignets
gebakken in de oven,
appelbeignets
traditioneel,
appelbollen,
appelgondels,

sneeuwballen,
mini- saucijsjes,
kaas-soesjes,
gemengde- soesjes,
moorkoppen,
emmaplakken
en nog veel meer
lekkernijen''.

Wij wensen u een gezond en gelukkig 2012
en willen u hartelijk bedanken voor de klandizie
en de gezelligheid die u ons heeft gebracht,
wij zien u graag weer terug in het nieuwe jaar.
Nico en Carla de Graaf , Wilma Koster en Jan.
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Kom na de Nieuwjaarsduik
gezellig bij ons toosten op het nieuwe jaar!



Oliebollen 10 stuks € 5,95
Appelbeignets
4 stuks € 4,95



Sneeuwbal € 1,50



Wij wensen u een fijne jaarwisseling
en een goed 2012
Kom ook eens onze nieuwe belegde broodjes proeven
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Culinair Zandvoort
wenst u een smakelijk 2012!
Wij hopen u te mogen
begroeten op
1, 2 en 3 juni 2012!

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.
www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

Gratis visschotel

met de feestdagen?

We hebben
voor u een
geweldige
actie voor de feestdagen
gemaakt:
Als u besluit één of meerdere heerlijke visschotels uit
ons assortiment via internet te bestellen, maakt u
kans dat uw totale bestelling (ongeacht het bedrag)
GRATIS is.
De grote winnaar wordt via een loting
bepaald en zal door ons telefonisch
in kennis worden gesteld. Deze actie
loopt de gehele maand december!
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meer info: folder of websi

te
www.visschotels.nl

IJsbaan nu al een groot succes
De kunstijsbaan op het Raadhuisplein is tot nu toe een groot succes. Er wordt door de

Zandvoortse jeugd massaal gebruik gemaakt van deze winterse activiteit. Als de baan ’s
middags open gaat, staan de kinderen al in de rij om het ijs te betreden.
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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)

Bijna € 1.000 voor
stille armen

woensdag en vrijdag 10.0017.00 uur. Op donderdag is de
bibliotheek voortaan
de gehele dag gesloten.

Nieuwjaarsconcert

Leerlingen van De School krijgen schaatsles onder schooltijd

Ingrid Muller, die namens de
OVZ nauw betrokken is bij
de ijsbaan, is heel enthousiast: “We krijgen kinderen op
het ijs die vorig jaar voor het
eerst op schaatsen stonden
en nu elke dag op het ijs te
vinden zijn. En er zijn natuurlijk jongens en meisjes
die nog helemaal niet kunnen schaatsen. Voor die
groep organiseren we dit
jaar clinics onder leiding
van schaatslerares Anja
Gelman, die normaal les
geeft op de Jaap Edenbaan
in Amsterdam. Zij leert ze
de eerste beginselen, de
meesten pakken het heel
snel op en kunnen aan het
einde van de les zelfstandig
schaatsen.” De Zandvoortse
scholen mochten gratis
gebruik maken van de ijsbaan en de lerares. Helaas

hebben slechts drie scholen
daarvan gebruik gemaakt.
De scholieren die wel mochten schaatsen, genoten er
met volle teugen van.
Vorig jaar keek iedereen de
kat uit de boom, maar nu is
het vanaf de opening echte
winterpret, ook tijdens de
beide kerstdagen. Het is een
echte ontmoetingsplaats
geworden. “Ouders genieten volop als hun kroost aan
het schaatsen is. ’s Avonds
zie je de wat oudere jeugd
op het ijs. De jongens rijden met veel bravoure
rond om indruk te maken
op de meisjes. Prachtig om
te zien! Wat ook zo leuk is,
is dat er zoveel vrijwilligers
zich hebben aangemeld.
Iedereen is dolenthousiast
in zijn of haar rol”, vertelt

Muller. Volgens ‘ijsmeester’
Leo Miezenbeek loopt het
winterproject ook financieel boven verwachting.
Dat komt mede omdat de
horeca-exploitatie in eigen
beheer door vrijwilligers
wordt gedaan.
De ijsbaan blijft open tot
en met zondag 8 januari
a.s. De kosten om te mogen
schaatsen bedragen € 4 per
dag, inclusief schaatshuur.
De clinics kosten € 5 per
keer, onbeperkt schaatsen
voor die dag inbegrepen.
De baan is in de kerstvakantie doordeweeks open
van 11.00 tot 21.00 uur, op
Oudejaarsdag tot 17.00 uur,
Nieuwjaarsdag van 14.0020.00 uur. Op de afsluitende
zondag 8 januari wordt een
disco ijsfeest georganiseerd.

ZANDVOORT SCHOON!?
houdt knallende opruimactie…….

Nog even en het oude jaar wordt weer weggeschoten. Vuurwerk, geknal Gemeente Zandvoort
en spektakel, het hoort erbij. In veel huizen is het met Oud en Nieuw
gezellig druk en levendig, en om middernacht barst het weer los.
Op Nieuwjaarsdag is er dan een deken van rust en zou je hooguit het
geveeg van bezems in de straat kunnen horen. Helaas zijn de opruimers vaak niet de
knallers van de avond ervoor. Terwijl het eigenlijk logisch is dat vuurwerkontstekers zelf
zorgen dat zij geen sporen achterlaten. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat gevaarlijke
vuurwerkresten niet in handen van spelende kinderen komen en dat het dorp schoon
2012 ingaat! Het vuurwerkafval mag gewoon in de vuilnisbak.
De medewerkers van Reiniging & Groen wensen u een veilige, gezellige jaarwisseling toe
en een opgeruimd 2012. Vanaf maandag 2 januari zijn we weer paraat om samen met u
ZANDVOORT SCHOON!? te houden.

Ieder jaar weer organiseren Maaike Koper en Fred
Paap, uitbaters van café
Koper, een kerstsamenzang
in combinatie met een optreden van het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble
met medewering van diverse artiesten. De opbrengst
van de gratis gedrukte
tekstboekjes is voor de
stichting Bijzondere Hulp
Zuid-Kennemerland die, om
exact te zijn € 973,96 krijgt
bijgeschreven. “Het mooiste
van de avond is eigenlijk het
tellen van de ‘pot’. Er zat dit
jaar zelfs een bankbiljet van
€ 200 bij”, meldt Maaike
Koper. Ook nu trad violist
Louis Schuurman belangeloos op en bespeelde Henk
Holsteijn weer professioneel de piano. Een mooie
traditie die echt in ere moet
worden gehouden.

Veranderde tarieven
en tijden

Zoals al eerder in de krant
heeft gestaan, zal de bibliotheek Duinrand de komende
jaren meer moeten bezuinigen vanwege teruglopende
subsidiegelden en stijging
van kosten. Daarom zullen
de tarieven van de bibliotheek met ingang van 1 januari 2012 worden verhoogd.
Voor het basisabonnement
betaalt u vanaf 1 januari € 34
en voor een comfortabonnement € 47. Voor jeugdleden
en jongeren tot 18 jaar blijft
het lidmaatschap gratis.
Ook de openingstijden zijn
per 1 januari 2012 veranderd: maandag, dinsdag en
zaterdag 13.00-17.00 uur,

Zondag 8 januari
vindt in de St. Aga
tha kerk een nieuwjaarsconcert plaats,
met medewerking van drie
Zandvoortse koren: The
Beach Pop Singers o.l.v. Arno
Westerb urger, het Zand
voorts Vrouwenkoor o.l.v. Ed
Wertwijn en I Cantatori Alle
gri o.l.v. Jan Peter Versteege.
Na de pauze speelt de Ierse
folk band Cloggy Dew mee.
Het concert begint om 14.30
uur, de kerkdeur is vanaf
14.00 uur geopend. De toegang is gratis.

Vissterfte

In de vijver bij Park Duijnwijk
zijn vorige week een groot
aantal vissen gestorven door
een defecte zuurstofpomp.
De dode vissen zijn zoveel
mogelijk verwijderd door medewerkers van de gemeente.
Het betroffen diverse soorten zoetwatervissen, zoals
karpers en voorns. De vissen
die nog gered konden worden zijn overgebracht naar
vijvers elders in Zandvoort.
De brandweer heeft geprobeerd het probleem te verminderen door vers water in
de vijver te spuiten. De pomp
zal zo snel mogelijk hersteld
worden, zo laat de gemeente
weten. Tot die tijd is er een
reserve pomp ingezet.

Kindjewiegen

Het jaarlijkse Kindjewiegen
in de Agatha kerk, dit jaar

voor het eerst op 2e
Kerstdag, was goed bezocht. Bijna een halve kerk
vol met familieleden, en
dat is wel eens iets anders
geweest, luisterde naar
het Kerstverhaal, waarna
vooral de kleinste kinderen de show maakten. Zij
schaamden zich absoluut
niet, en waarom zouden
ze ook, voor hun zang- en
danskunsten. Volgend jaar
graag weer!

Duinwandeling

Van alle goede voornemens is ‘meer bewegen’
er eentje die beslist vaak
voorbij komt. Daar kan op
zondag 1 januari meteen
goed aan begonnen worden, want die mogelijkheid
is er in de Amsterdamse
Wa t e r l e i d i n g d u i n e n .
Ond er begeleiding van
natuurgidsen wordt een
duinwandeling gemaakt.
Vertrekpunt is het bezoekerscentrum ‘De Oranje
kom’ in Vogelenzang, de
start is om 13.00 uur. Er
zijn geen kosten aan verbonden natuurlijk wel een
entreekaartje kopen, aanmelden is niet nodig.

De ene dementie
is de andere niet

Ín het eerste Alzheimer
Café Zandvoort van het
nieuwe jaar is het thema
‘De ene dementie is de andere niet’. Er zijn namelijk
veel verschillende vormen:
Alzheimer, vasculaire dementie, frontaal kwam
dementie, Lewy body dementie. Een deskundige
legt uit waarom
het belangrijk is te
weten om welke
vorm het gaat. De
bijeenkomst vindt
4 januari plaats
bij Ook Zandvoort,
Flemingstraat 55.
Inloop 19.00 uur,
aanvang 19.30 uur (tot
21.30 uur).
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Fysiotherapie praktijk Fysiofit Zandvoort
behaalt Plus certificaat
FysioFit Zandvoort heeft als eerste fysiotherapie praktijk in Zandvoort
de felbegeerde Plus audit gehaald. Daarmee voldoet de praktijk aan
de hoogste kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars, waardoor FysioFit
Zandvoort optimale fysiotherapeutische zorg in Zandvoort en om
geving kan waarborgen. De Plus audit is een systematisch en onafhan
kelijk onderzoek naar de kwaliteit van patiëntgebonden processen,
producten en diensten en de manier waarop dit geregeld is.

Burgemeester Nawijlaan 4
Tel. 5713333

FysioFit Zandvoort is enorm trots op het resultaat. Dit toont aan dat
de inspanningen van alle collega’s hun vruchten hebben afgeworpen.
Want vergis je niet: het behalen en behouden van deze certificering
vraagt topprestaties van alle medewerkers, elke dag weer.
FysioFit Zandvoort was al in het bezit van de het HKZ-keurmerk, een
ISO-certificering voor de zorg en een basisgarantie voor kwaliteit.
Dit keurmerk toont aan dat de cliënt centraal staat en de praktijk
voortdurend en systematisch werkt aan de optimalisering van de zorg
en dienstverlening. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en
toetsbaar wordt. Zij stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun
aanbod voortdurend te verbeteren.
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Frits van Loenen-Martinet, Karin Vader, Michael Koehler,
Manuel Sanchez Horneros en Elles van Duijn
willen namens FysioFit Zandvoort alle inwoners
van Zandvoort en omgeving een goed en gelukkig
maar vooral een gezond 2012 toewensen.

Zandvoort niets wijzer van
discussie bereikbaarheid
Sterker nog: Zandvoort moet meebetalen aan iets wat

onze gemeente niets oplevert. Diverse regionale gemeenteraden organiseerden vorige week woensdag een ‘raads-

markt’ voor inwoners en belangenorganisaties, die meer
wilden weten over de plannen voor een betere bereikbaar-
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Rotonde tijdelijk geopend

Bij aanvang van de avond
was er even rumoer, omdat
de VVD een spandoek had
opgehangen over een tunnel
in Haarlem, waarop het partijlogo groot stond vermeld.
Andere politieke partijen
vonden dat niet kunnen en
eisten dat het doek zou worden opgeborgen. Mede door
dit tumult werd al snel duidelijk dat er maar een onderwerp op de agenda stond: de
tunnel onder Haarlem en de
ringweg om Haarlem heen.

Diverse Zandvoortse politici
waren bij de bijeenkomst
aanwezig. Henk Keur, vertegenwoordiger en buitengewoon raadslid van
SZ reageerde teleurgesteld
na afloop van deze avond:
“Zandvoort kwam in het
hele verhaal niet voor! De
ringweg om Haarlem heen,
een tunnel door de stad,
dáár ging het om. Met geen
woord werd gerept over de
bereikbaarheid van onze gemeente. Datzelfde was ook
van toepassing als het ging
over het openbaar vervoer
naar en binnen Zandvoort.
Haarlem, Haarlemmerliede
en Hoofddorp waren belangrijker.”
Wrang is dat Zandvoort wel
zal moeten meebetalen om
de ring rond Haarlem te realiseren, terwijl er blijkbaar
geen enkel voordeel voor
Zandvoort aan vast zit. Hier
zal ongetwijfeld het laatste
woord nog niet over gesproken zijn.

selaan/ Haarlemmerstraat/ Kostverlorenstraat/ Tolweg is
door de aannemer tijdelijk open gesteld. De werkzaamheden zijn dermate goed en snel verlopen dat de rotonde gebruikt kan worden, in elk geval tot eind januari.

ook de eerste week van 2012 verloopt uitgesproken ‘wintervrezend’. Er lijkt maar geen einde te willen komen aan
den blijft wapperen. Tweede kerstdag was het regionaal re-

cordzacht en ook in onze contreien was het zelden zo mild
op 26 december, met zo’n 11 graden in de middag.

De rotonde is tijdelijk weer opengesteld

Op de vrijdag voor Kerstmis
konden de afsluitingen worden weggehaald. Vooral
de omleidingsroutes naar
Nieuw en Oud Noord behoren voorlopig tot het
verleden. Aan het einde van
januari zal de rotonde weer
afgesloten gaan worden.
Dan worden de laatste werkzaamheden, zoals egalisering van het wegdek en het
aanleggen van het ‘groen’,
uitgevoerd.
Met de afsluiting echter
zal het dan niet zover gaan
als de laatste paar maanden. Het verkeer richting
Zandvoort centrum zal over
de normale route het dorp

binnenkomen en kan ook via
de normale route Zandvoort
weer verlaten. Verkeer uit
Nieuw en Oud Noord echter moet rekening houden
met een, kortere, omleiding.
Waarschijnlijk zal dan weer
de route via Koninginneweg
richting dr. Gerkestraat gevolgd moeten worden.
Al deze ontwikkelingen zijn
ook gunstig voor de bewoners van de dr. Gerkestraat.
Zij hoeven hun auto niet
meer ver weg te parkeren.
Naar verwachting zal de hele
aanleg van de rotonde voor
Pasen 2012, 8 april, zijn afgerond. Ook dit is uiteraard ‘ijs
en weder’ dienende.
door Nel Kerkman

St. Gregorius in Agatha kerk

We blijven nog even in de St. Agatha kerk waar op de ‘zangzolder’
nog een mooi gebrandschilderd raam is te vinden welke ook met
muziek te maken heeft. Natuurlijk zijn er nog meer ramen te bezichtigen in het middenschip van de kerk waarvan er al enkele in deze
rubriek hebben gestaan.

De pausfiguur op het getoonde raam is Gregorius. Hij was
een krachtige bevorderaar van de liturgische muziek. Zijn
naam werd zelfs verbonden met de eenstemmige zang, die
bekend werd als gregoriaanse zang. Een duif zou Gregorius
de gezangen in het oor gefluisterd hebben, waarna de heilige ze zingend dicteerde aan een achter een scherm geze-

Voorlopig weet het veel te zachte weer van geen wijken en

de strakke straalstroom die min of meer boven onze hoof-

Sporen uit het verleden

St. Gregorius (paus 590-604)

Ook begin 2012 zacht
en wisselvallig

De rotonde die aangelegd wordt op de kruising Zandvoort-

heid met auto, trein, bus of fiets.
Er was in de vergaderzaal
van het hotel geen stoel
meer vrij. Diverse raadsleden uit Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede,
Spaarnwoude, Heemstede
en Zandvoort, waren vorige
week in het Zandvoortse
NH-Hoteles bijeen om een
vervolg te geven aan de bijeenkomst van een aantal
maanden geleden, waarin
de bereikbaarheid van de diverse regionale gemeenten
besproken werd.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

ten schrijver. Op het middenraam is de duif afgebeeld, op
de beide ornamentramen staat de Latijnse tekst van het
eerste vers van de laatste van de psalmen, namelijk psalm
150. Hoe kan het ook anders; een liedtekst op de ‘zangzolder’ met op elk ornamentraam twee muziekinstrumenten.
In de kerk ligt een folder met uitleg over de St. Agathakerk.

Heeft u ook een of meer glas-in-loodramen in huis? U kunt 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

Het jaar 2011 was trouwens
een buitengewoon warm
jaar ondanks de povere en
te koele zomer. Ook was het
zeer zonnig en die combinatie zag je wel vaker de
afgelopen tien jaar. Het feit
dat het relatief zonniger is
geworden heeft te maken
met de altijd nog schoner
wordende lucht waarin
wij ons tegenwoordig bevinden. Milieumaatregelen
hebben hun vruchten dus
afgeworpen in Nederland.
Op woensdag regende het
enige tijd en ook op donderdag kan er weer regen vallen in Zandvoort. De zuidwester waait steeds stevig
door en is zo nu en dan
krachtig boven de meest
open gebieden.

De wind neemt toe, net als
de regenkans en bovendien
stijgt het kwik weer naar
de vertrouwde dubbele
cijfers. Bekend is dat zulke
(typisch Nederlandse) stromingspatronen tot wel zes
weken kunnen aanhouden.
Momenteel is er geen zicht
op een doorbreking van
deze hardnekkige zuidweststromingen.
Driekoningen (6 januari)
is een kritiek keerpunt van
menig winter geweest in
het verleden. Driekoningen
maakt of breekt de brug, zo
luidt immers het gezegde.
We kunnen er voorzichtig van uitgaan dat als de
weerkaarten na de eerste
januariweek er nog net zo
belabberd uitzien als nu, de
winter van 2012 het wel heel
moeilijk krijgt. Toch zijn er
voldoende jaren te noemen
waarin december en januari vrijwel vorstvrij verliepen
en dat in februari Koning
Winter alsnog kwam, dus
wie weet?

Richting jaarwisseling koelt
het tijdelijk wat af met
zelfs een vrij koude nacht
naar zaterdag waarin het
tot een graadje nachtvorst
zou kunnen komen. Vanaf
Oudejaarsdag, dus per 1 januari komt een nieuwe golf
zachte lucht onze kant op. weerman Marc Putto
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Wekelijks de krant lezen op internet?
Heeft u wat te vieren
en kan dat niet thuis?
Kom dan gezellig
naar Café Bluys!

WINTERBANDEN
Alle medewerkers van
Bandenservice Van der Veld
wensen u
een gezond 2012!

Jan & Mieke wensen u een
prettig en gezond 2012
31 december geopend tot 20.00 uur.
Nieuwjaarsdag voor onze vaste gasten
Nieuwjaarsborrel + hapjes van 17.00- tot 19.00 uur
Café Bluys - Buureweg 5 - 2042 HH Zandvoort
Tel.: 023-5730200 of 06-533 67 908

Wenst u een
fantastisch 2012!

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen
Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

 023-5719013

VVV Zandvoort wenst u
een zonnig en toeristisch 2012!
Wij hopen al onze relaties te mogen
begroeten op de Nieuwjaarsreceptie
op 6 januari in gebouw ‘De Krocht’.

Wij wensen u een
gezond en bloemrijk 2012
Specialist voor al uw bloemwerken.

Wenst u een gelukkig 2012
belastingaangiften / fiscale adviezen
administraties / boekhoudingen • jaarrekeningen

Wij wensen u een
goed verzekerd 2012
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Alle medewerkers van
Bruna/ Postkantoor Balkenende
wensen u een gelukkig
en gezond 2012
8

Zandvoortse
Nieuwjaarsreceptie 2012
6 januari

19:00-21:00

Gemeente Zandvoort

New Wave
Muziekschool
Zandvoort

Gebouw de Krocht

Jaaroverzicht 2011

JANUARIfebrUARI
Traditioneel was op de eerste dag van het nieuwe jaar de oudste Nieuwjaarsduik
van Nederland (51 keer) en waarschijnlijk die van de hele wereld dé blikvanger. Maar
liefst 12.000 toeschouwers stonden op het strand en de boulevards te kijken naar
de meer dan 1600 durfals, die het koude water trotseerden.

Veel andere belangstellenden kregen de gelegenheid om de gloednieuwe brede school
‘De Blauwe Tram’ en de
bibliotheek in het Louis
Davids Carré te bewonderen.

Ook waren vele Zandvoorters op de been om de verschillende nieuwjaarsrecepties
af te lopen. Dat wordt in 2012 ietsjes anders geregeld, doordat vele organisaties
besloten hebben nu gezamenlijk het glas te heffen.
De feestelijke etalage van De Bode was de terechte winnaar van de etalagewedstrijd en de vrolijke sfeer van de feestdagen bleef nog wat langer hangen door
het zeer geslaagde Nieuwjaarsconcert in de Agathakerk.
De herten in Zandvoort waren weer ruimschoots in het dorp aan het fourageren,
maar maakten nog geen gebruik van de natuurbrug, ook wel recroduct genoemd,
Zandpoort.

In februari werd Zandvoort onaangenaam verrast door de vergunning voor een
windmolenpark voor onze kust, zonder hier specifiek in gekend te zijn.
Mede door de zeer winderige omstandigheden met veel stuifzand smaakte de
erwtensoep van Annette Bluijs, als lekkerste door de jury uit een elftal ‘inzendingen’ verkozen, extra goed.
Lik-op-stukbeleid voor veilig uitgaan wordt met kracht ingevoerd en langzamerhand worden de strandpaviljoens weer opgebouwd.
Katten konden met korting ‘geneutraliseerd’ worden of werden met foto en al in
de krant geplaatst op zoek naar een nieuw baasje en ook de rubriek ‘Kattenkwaad’
werd met plezier gelezen.

Hoewel het Rode Kruis
Zandvoort lang geaarzeld
heeft, gaat het toch een fusie aan met het Nederlandse
Rode Kruis.

Roland van Tetterode hield zijn eerste overzichtstentoonstelling in het Zandvoorts
Museum, terwijl Han van Dam met grote overmacht de titel Sjoelkampioen 2011
in de wacht sleepte.

Rob van Toornburg werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau en Michel
Tsiba werd voor de tweede keer Nederlands Kampioen kunstschaatsen in de categorie t/m 12 jaar.

De maand werd zeer
geanimeerd afgesloten
met de bekendmaking
van de hoogst gewaardeerde evenementen
van 2010. In de categorie
Sport ging de prijs naar
Spinning on the Beach,
Culinair Zandvoort was
de verwachtte winnaar in de categorie
Algemeen en in de categorie Cultuur werd
Korendag gehuldigd.
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Tijdens een lezing van het Genootschap
Oud Zandvoort werd afscheid genomen van
voorzitter Ger Cense, die zich in meer dan 15
jaar heeft ingezet om de vereniging tot grote bloei te brengen. Dat lukte overduidelijk,
want het ledental is inmiddels van 800 naar
1800 gestegen.

Wat eveneens gestegen is, is het aantal bezoekers aan Zandvoort. De VVV
Zandvoort organiseerde vele campagnes om (Duitse) toeristen aan te trekken
en de aftrap vond plaats op de vakantiebeurs in Essen.
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maart APRIL
Het Kindercarnaval was, zoals gebruikelijk,
weer een toonbeeld van tederheid, de kinderen hadden zich in de mooiste creaties
gehesen.

De opkomst in Zandvoort voor de verkiezing voor de Provinciale Staten was redelijk
met een percentage van 57,25%. Grote winnaar was de partij van Geert Wilders, de PVV,
die van 0% op 18,13% komt en hierdoor de tweede partij in Zandvoort is geworden.
Dit ging mede ten koste van het CDA, dat bijna de helft minder stemmen kreeg. Jerry
Kramer (VVD) lukte het net niet om een zetel in de Provinciale Staten te bemachtigen.
Hanneke van Dam was eveneens een winnares door de Battle of the Sexes bij café
Koper (overall sjoelkampioen) te winnen.
Talent kan de 10-jarige Ruben Nair niet ontzegd worden, want hij werd gekozen voor de rol van de jonge Ramon in de musical Zorro van Joop van den Ende
Theaterproducties.
Dansschool Rob Dolderman krijgt gelukkig regelmatig onze dorpsgenoten weer zo
ver om gezellig te komen dansen in het fraai opgeknapte theater De Krocht.
Een ander gebouw, het complex in het Louis Davids Carré, blijft de gemoederen,
zowel in het raadhuis als daar buiten, eveneens langdurig bezig houden, maar dan
in negatieve zin.
Mede door de acties van de VVV (zie februari) roept de wethouder de Zandvoorters
op om een Bed & Breakfast te beginnen, waardoor oude tijden weer gaan herleven.

Sportief is Zandvoort zeker: denk maar;
de goede biljartresultaten in de regio; het wandelevenement ‘De 30 van
Zandvoort’ en alweer de vierde editie van
de Circuit Run.

Het landelijke Museum
weekend werd ook in Zand
voort druk bezocht. Aan de
cultuur in haar verschillende vormen, zoals exposities,
workshops en tentoonstellingen in galeries, klassieke
en jazzmuziek, glas-in-loodramen, toneeluitvoeringen
en optredens van diverse
artiesten werd sowieso heel
veel aandacht besteed, waardoor er voor ieder wat wils
werd georganiseerd.

Zelfs een nieuw Zandvoorts lied ‘Parel aan Zee’ werd door Patrick van Kessel ten
doop gehouden.
Ook de ondernemers laten zich van hun beste en actiefste kant zien. Zo zijn er alleen al in deze eerste maanden van het jaar een tiental nieuwe (eenmans)bedrijven
bijgekomen en kunnen onze inwoners voor de meeste aankopen of diensten hier
in Zandvoort terecht.
Peter Tromp nam wel na 30 jaar afscheid als bestuurder van de Ondernemersvereniging
Zandvoort (OVZ), maar blijft zich ook op andere terreinen inzetten.

Eindelijk beschikt Zandvoort over
een gemeentelijke parkeergarage,
maar het is dan ook een super de
luxe en duurzaam exemplaar
geworden. Met oplaadpunt voor
elektrische auto’s.

In het Paasweekend was het door het schitterende weer ongekend druk, waardoor
ook de eerste Hoge Hakkenrace veel bekijks trok.

Vrijwilligers waren zeer actief bij Huize Bodaan, Huis in de Duinen, de Boomhut en
Pippeloentje in het kader van ‘NL Doet’.

Gelukkig scheen het Oranjezonnetje ook op Koninginnedag, waardoor alle activiteiten zoals de gymnastiekdemonstratie, de rommelmarkt, de speeltoestellen en
de zeepkistenrace veel publiek op de been brachten.

Deze maand werd afgesloten met de feestelijke opening van het strandseizoen, dat
in ieder geval in het voorjaar uitstekend bleek te zijn.

Een zestal dorpsgenoten werd totaal verrast door de toekenning van Koninklijke
lintjes.
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MEIjuni
De dodenherdenking stond in het
teken van ‘Vrijheid op straat’. Bij
het Joods monument, waar een behoorlijk aantal belangstellenden zich
hadden verzameld, hield burgemeester Niek Meijer een indrukwekkende
toespraak over dat thema.
Niet minder dan 120 ‘oldtimer’ tractoren deden, op een tocht door de omgeving,
Zandvoort aan. Bij de viskraam van oud-Zandvoorter van het Jaar Arlan Berg werd
een tussenstop gemaakt om de inwendige mens wat te versterken en om het publiek
de fraaie landbouwwerktuigen te laten bewonderen.
Begin dit jaar was het 65 jaar geleden dat onze plaatsgenoot Arie Citroen zich opgaf
als lid van de toen net opgerichte Partij van de Arbeid. Zittend op de rand van de
raadhuisfontein werd Citroen enthousiast toegesproken door Leo Heino, voorzitter
van de PvdA, afdeling Zandvoort.
Zandvoort blijkt veel ‘circustalenten’ onder de inwoners te hebben. Dat kwam tijdens
de galavoorstelling van circus Rigolo naar voren. De Zandvoortse ‘prominenten’ zorgden in een zo goed als volle circustent voor een avond onvervalst entertainment. Spil
in het geheel was clown en spreekstalmeester Didi, onze plaatsgenoot Dick Hoezee.
De Duitser Mike Rockenfeller won op Circuit Park Zandvoort zijn eerste DTM-race
ooit. Daar had hij wel 44 races voor nodig, maar de smaak van de overwinning was
zoet voor de Audi-rijder.
Burgemeester Niek Meijer kreeg het
nieuwste lied over Zandvoort op CD aangeboden. Het nummer Parel aan de Zee
is geschreven door Patrick van Kessel en
Johnny Kraaijkamp jr. Het vrolijke nummer werd vooral een hit binnen de gemeentegrenzen.
Vrijdag 20 mei was de officiële opening van het eerste gedeelte van het Louis Davids
Carré. De opening vond plaats met enkele toespraken van burgemeester Niek Meijer,
wethouder Wilfred Tates en een vertegenwoordiger van bouwer/ontwikkelaar Pellikaan.
Wethouder Wilfred Tates nam twee Europese keurmerken namens de gemeente
Zandvoort in ontvangst. Woensdag 18 mei de QualityCoast Award 2011–2012 in
Rockanje en twee dagen later de Blauwe Vlag 2011 in Biddinghuizen.
Vrijdag 20 mei was het groot feest, want na langdurig in noodlokalen gevestigd te
zijn geweest, konden de Mariaschool, de Hannie Schaftschool en de peuterspeelzaal
vol trots het nieuwe gebouw officieel in gebruik nemen.
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Het team van Beemster Kaas/TC Zandvoort heeft zich op de laatste speeldag van de
Landelijke Eredivisie Gemengd verzekerd van handhaving. In een rechtstreeks duel
op de banen van De Glee werd medekandidaat voor degradatie, Solinq/Van Horne
uit Weert, met 4-2 verslagen.

Dominee Sjaak Verwijs
legde zijn functie als dominee van de Protestantse
Gemeente in Zandvoort na
11 jaar neer. Dit gebeurde
in een volle kerk met een
dienst die zeer muzikaal
was samengesteld.

De vrijwilligers van het Dierentehuis Kennemerland hebben uit handen van de
uitbater van de haringkraam Arie Koper op het Raadhuisplein de eerste ‘Nieuwe
Hollandse’ mogen ontvangen.
Wethouder Wilfred Tates (VVD) heeft het vertrouwen van de raad behouden. Een
motie van wantrouwen van GBZ, in verband met vermeend achterhouden van informatie aan de raad, werd met 7 stemmen voor en 9 stemmen tegen nipt verworpen.

De stichting CliniClowns
kon een fors bedrag van
de organisatie van het 5e
Spinning on the Beach
tegemoet zien. Circa 300
atleten hebben in vier uur
tijd maar liefst € 16.855 bij
elkaar ‘gespind’.

Het in 1995 opgerichte Kennemer Jeugd Orkest trad op voor een zeer goed gevulde
Protestantse kerk. Dit symfonieorkest telt gemiddeld circa 60 leden tussen de 14
en 25 jaar en trekt jonge muzikanten uit de hele regio aan.
Het Haringhappen bij Thalassa, leverde een mooi bedrag op. In totaal kon de stichting
KiKa, die onderzoek naar kinderkanker doet, niet minder dan € 3.474,45 tegemoet
zien.
Drie leden van het Zandvoortse station van de KNRM hebben de eer gehad om
koningin Beatrix de hand te mogen schudden. Hare Majesteit was op werkbezoek
bij de hoofdvestiging van de nationale reddingsmaatschappij, tevens het reddingsstation, in IJmuiden.

Zandvoortse Courant • nummer 52 • 29 december 2011

Jaaroverzicht 2011

juliaugustus
Begin juli werd er melding gemaakt dat op het Egmondse strand ampullen met
een onbekende inhoud waren aangespoeld. Later bleken dezelfde ampullen in
Velsen Noord en ook op ons strand gevonden te zijn, maar het Zandvoortse strand
werd niet afgesloten.
Na enkele jaren van afwezigheid
was de kermis dit jaar terug in
Zandvoort. Op het Badhuisplein
en de aangrenzende boulevard
De Favauge was het 10 dagen
een zee van gezelligheid met op
de beide zaterdagen een spectaculaire vuurwerkshow.
Het balletje dat Strandactief heet werd doorgegeven. Eigenaar Victor Bol heeft zijn
‘kind’ perfect kunnen overdoen aan de familie Molenaar van Thalassa. Het ligt in
de lijn der verwachting dat de jongste zoon Bram het bedrijf voort zal gaan zetten.
Zandvoort heeft ook dit jaar overlast op het strand en de boulevards van groepen
jongeren van Marokkaanse afkomst uit Amsterdam en Haarlem. Er waren meerdere
incidenten waarbij de politie in moest grijpen. Dat zorgde landelijk voor de nodige
publiciteit. Burgemeester Niek Meijer deelde gebiedsverboden uit.
Dit jaar zou Zandvoort een finishplaats zijn voor de grootste amateurkoers van
Nederland: Olympia’s Tour. Door allerlei omstandigheden ging dat toen niet door.
Wethouder Gert Toonen heeft daarna met de directie overleg gepleegd en heeft
daarbij voor Zandvoort mooie resultaten geboekt.
De Walk of Fame is weer in ere hersteld. De afbeeldingen van de eerste serie waren
al na een aantal weken versleten en zijn dat helaas nu ook weer.
De School bereikte een mijlpaal in hun bestaan. Voor het eerst stroomden leerlingen door naar het voortgezet onderwijs: twee naar het
VWO en twee naar de Havo.

Het afzichtelijke reclamedoek dat de watertoren circa 10
dagen ontsierd heeft, is uiteindelijk toch verwijderd. Een
gespecialiseerd bedrijf heeft het doek weggehaald. De toren staat nu te koop.

Voor de tweede keer organiseerde kunstenaarsvereniging
BKZ de kunstmarkt ‘Place du Tertre’. Ook nu weer was het meest authentieke plekje
van Zandvoort, de Poststraat en aansluitend naar het Kerkplein, het decor voor
deze kunstmarkt Franse stijl.

Gelukkig viel de ongekend populaire Zomer Feestmarkt deze keer eens niet in
het water. Het was daardoor een drukte van belang in het centrum, waarbij je,
bij wijze van spreken, over de hoofden kon lopen.
Het jongste Jazz behind the Beach-festival was bijzonder wisselvallig verlopen.
Vrijdag was het droog, net als de zondag. Zaterdag echter viel al snel het water
met bakken uit de hemel en moesten de liefhebbers die gebleven waren een
schuilplaats zoeken. De muziek echter was er niet minder om.
De Zweed Felix Rosenqvist, als vierde gestart, bleek uiteindelijk de lachende
derde in de Masters, de belangrijkste race in de formule 3 klasse. Nadat de beide
Spaanse rijders van het Italiaanse Prema Powerteam, Roberto Merhi en Daniel
Juncadella, elkaar in de haren vlogen bij de start, reed Rosenqvist naar de winst.

Zandvoort stond in brand! De
brandweer raakt haar ladderwagen kwijt. Tegen het advies in van
het college en de gemeenteraad
heeft het Algemeen Bestuur van
de Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK), bestaande uit vertegenwoordigers van de 10 gemeenten, toch
besloten de ladderwagen in 2015 uit
Zandvoort weg te halen.

Het tweede Open Zandvoorts Kampioenschap Garnalenpellen staat voor de deur.
Dit jaar werd het, na het grandioze succes van de eerste keer, groots opgepakt
door café Oomstee in nauwe samenwerking met strandpaviljoen Thalassa.
35 Zandvoorters waren in de raadszaal aanwezig voor de evaluatie van de kermis
nieuwe stijl. Bewoners, of wel negatief dan ook positief gestemd, konden hun
zegje doen. De teneur was positief, volgend jaar komt de kermis weer.

Mariëlle Heerkens werd
op het Badhuisplein de
nieuwe Nederlandse
Kamp ioen Zands culp
turen. Haar beeld van
Toon Hermans werd door
de jury, bestaande uit
voorzitter Gert Toonen,
Gillis Kok en Udo Geisler
gekozen boven de andere
vier beelden.
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september oktober
Het gewijzigde bestemmingplan tweede fase LDC dat ter inzage wordt aangeboden stuit op veel bezwaar. De bouw van de tweede parkeergarage staat los van het
gewijzigde bestemmingsplan en is reeds begonnen.
De nauwe korfslak zorgt dat het voorgestelde fietspad langs de duinrand van
Bentveld niet doorgaat. Er zal naar een andere optie gekeken moeten worden voor
de fietsverbinding over de natuurbrug Zandpoort.
Portefeuillehouder Niek Meijer kon nauwelijks de brand blussen met betrekking
tot het wegbezuinigen van de Zandvoortse ladderwagen. Het voltallige brandweerkorps was in de raadzaal aanwezig om aan te geven dat zij het er niet mee eens zijn.
Bevelvoerder Hermans gaf in zijn betoog aan dat de voorgestelde beslissing onjuist
genomen is door het Algemeen bestuur Veiligheidsregio Kennemerland.
In de algemene ledenvergadering van de Zandvoortse Bridgeclub gaven de leden aan
dat zij zeer ontevreden zijn met de zaal ‘de blauwe tram’ in het LDC. Wethouder Gert
Toonen zegde toe dat er komende winter gekeken zal worden naar het optimaliseren
van diverse ruimtes.
Stichting Jazz in Zandvoort nodigde voor hun openingsconcert jazzlegende Rita Reijs
uit om hun 10-jarig bestaan te vieren.

Een grote afgebroken tak van de monumentale
kastanjeboom op het Gasthuisplein geeft aan dat
de boom waarschijnlijk ziek is. Een gespecialiseerd
bedrijf heeft de boom onderzocht. Of de zeer oude
boom het in 2012 red is nog onzeker.

De aanleg van de rotonde op het kruispunt Zandvoortselaan/Kostverlorenstraat gaat
eindelijk van start. De gemeente streeft ernaar om de werkzaamheden, ijs en weder
dienende, voor Pasen 2012 klaar te hebben.

Kunstkracht 12 wordt druk bezocht, de locatie
in het LDC is perfect omgetoverd tot een gezamenlijke expositieruimte.

De 24 uur marathon georganiseerd door Slender You Zandvoort heeft een fantastisch bedrag van € 1.137,25 opgebracht voor het Reuma Fonds.
Lange tijd zag het er naar uit dat de ijsbaan om financiële reden geen vervolg zou
krijgen. Met extra hulp van sponsoren, ondernemers en gemeente werd besloten
dat die er toch weer moest komen.
De Rode Neuzenrace op Circuit Park Zandvoort is ondanks het slechte weer een
succes en brengt een bedrag van anderhalf ton op voor CliniClowns.
Bewoners van Huis in de Duinen zijn in rep en roer. Voor extra activiteiten moet
voortaan € 10 extra worden betaald. Door de bewoners van de zorgwoningen € 15.
De hoorcommissie ontwerpbestemmingsplan LDC heeft 170 zienswijzen ontvangen.
Een week na de hoorzitting stapt de voltallige commissie op. Tweede fase LDC levert
daardoor vertraging op.
Voorstel voor een gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie ‘nieuwe stijl’ krijgt handen en voeten en zal op 6 januari in De Krocht gehouden worden.

Een zeer verraste Ron Brouwer van dranklokaal Laurel & Hardy werd tijdens de ondernemersavond gekozen tot de meest creatieve ondernemer 2011-2012.

De gemeenteraad benoemt Belinda
Göransson als opvolger van wethouder Tates. Vervolgens las Gert
Jan Bluijs namens de raad een
verklaring voor die inging op de
bedreiging van mederaadslid Nico
Stammis: "Het openbaar bestuur
mag en zal niet wijken voor dit
soort bedreigingen."

Alles zat mee tijdens de boekpresentatie
van Marco Termes’ nieuwste boek ‘Vriend
en Vijand’: mooi weer en lovende woorden.

Pastor Dick Duijves kondigt tijdens de mis in de Agathakerk zijn afscheid aan. Het
officiële afscheid zal in juni 2012 plaats vinden.

De vijfde Korendag met als thema Carnaval werd een ware happening. De initiatiefnemers van dit evenement The Beach Pop Singers en nog 23 ander koren verzorgden
een fantastische dag voor de muziekliefhebbers.
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Wilfred Tates besluit om op te stappen als wethouder. Tijdens de herverkiezing in
2010 had hij aangegeven dat hij niet de hele collegeperiode zou uit zitten. Belinda
Göransson was al de gedoodverfde opvolger.
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november december
Willemien Elsman uit Bentveld verovert de felbegeerde beker Nederlands Kampioen
garnalenpellen. Het evenement werd georganiseerd door Ton Ariesen en Huig
Molenaar.

Na het enorme succes
van 2010 organiseert VVV
Zandvoort in samenwerking
met vele Zandvoortse ondernemers weer de Nationale
50+ dag. Met aansluitend
een ‘Neem je niets voor en
doe van alles’-week trekt het
ook nu weer veel mensen
naar Zandvoort.

Gedeputeerde Staten hebben positief gereageerd op het verzoek van de gemeente
Zandvoort om ontheffing voor de aanleg van de natuurbrug aan de Zandvoortselaan.
Hiermee is de bouw van de ‘Zandpoort’ een stap dichterbij.
Mantelzorgers staan het hele jaar klaar voor hun partner, familielid, vriend of buur.
Zij werden op de landelijke ‘Dag van de Mantelzorg’ in het zonnetje gezet in Pluspunt.
Zandvoort doet voor het eerste keer mee met de Nationale Kunstweek.
Uit een rapport van Irma van Leeuwen en Ben Gillissen blijkt dat het behoud en
daarbij een herbestemming van de watertoren haalbaar is.
Nadat is gebleken dat 'Hamdi Hotels B.V.' het Beach Hotel aan het Badhuisplein,
voorheen Esplanade, exploiteert zonder in het bezit te zijn van een exploitatievergunning, heeft burgemeester Niek Meijer het hotel gesommeerd om de exploitatie
te staken.

Tijdens de feestavond
voor de Zandvoortse
vrijwilligers is uit de genomineerden de ANBO
gekozen tot vrijwilligersorganisatie van het jaar
met de meest innovatieve
aanpak. De meest inspirerende jonge vrijwilliger is
Wendy Jacobs geworden.

Het geplande windmolenpark is te dicht bij de kust, vinden de wethouders van de
kustgemeenten en laten juridisch onderzoeken welke stappen mogelijk zijn om
geplande windparken nabij de 12 mijlszone te verplaatsen.
Hanneke Mel, voorzitter van de Zandvoortse strandpachtersvereniging, legt na 9
jaar haar voorzittershamer neer.
Een kitesurfer is bij windkracht 10 met kite en al op de parkeerplaats van boulevard
Barnard terecht gekomen en werd zwaar gewond afgevoerd.

De gemeente tekent
een contract met
Olympia’s Tour. Zand
voort zal 3 jaar deel
uit maken van de
oudste etappekoers
in Nederland, met komend jaar als startlocatie.

Al meer dan 60 jaar wordt het Sinterklaastoneel door het onderwijzend personeel
van de basisscholen opgevoerd. Een elk jaar genieten de leerlingen er van.
De Raad van State schrapt een gedeelte van het bestemmingsplan Middenboulevard
en het gelijknamige exploitatieplan dat in 2009 was vastgesteld door de raad.

De traditionele Sprookjes
wandeling is druk bezocht. Ook voor de levende
kerststal was veel belangstelling. ’s Middags werd
de ijsbaan door wethouder Belinda Göransson
geopend.

Evenementen 2011 zijn door gemeente en organisatoren geëvalueerd. Ondanks het
slechte weer afgelopen zomer waren de aanwezigen positief gestemd.
In 2012 zal er daarom weer hard gewerkt worden om het een succesvol evenementenjaar te laten worden!
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De meest
creatieve ondernemer
van 2010 / 2011

Het jaar uit met een heerlijke
kaasfondue of raclette.
Ook maken wij gevulde eieren en dadels.
Sauzen uit eigen keuken
voor bij de gourmet.
Heel kilo volvet belegen € 7,95

Het gehele team van de Kaashoek
wenst u een gezond 2012

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.

ZANDKORRELS
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet (*vergoed
door zorgverzekering)

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Haltestraat 38, tel. 571 50 00

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

Installatiebedrijf
Ton Bakker
Tel.: 023-572 01 52
06-402 952 13
www.ton-bakker.com

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

De winter een slag voor zijn.
Laat je CV ketel nakijken.
Onderhoud zonder vast service contract.
Vaste prijs € 70,- excl. onderdelen.

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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.

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tevens door u in te vullen:

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

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Voor een professionele
en plezierige
voetbehandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u
naar Pedicure Carla.
Pro-voet lid.
14 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
.........................................................
Valk Glasstudio
voor Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Nieuwe
Zon&Beauty studio
op het randje van
Haarlem/Aerdenhout.
Voor een mooi kleurtje
en deskundig advies.
Sunergy
Zon&Beauty studio.
Oosterduinweg 1 Haarlem,
tel. 023-5476101
www.sunergy.info
.........................................................
Garages te huur
Van Galenstraat:
1 voor 1 auto € 120,en 1 voor 2 auto's
€ 145,- per maand
Info:06-53256274
.........................................................
Top Thuiszorg
bestaat 10 jaar.
Annemarie van harte
gefeliciteerd! Frits en Wieke

Het Pakhuis,
een kringloopwinkel
waar van alles te koop is!
Van serviezen en
glaswerk tot meubels
en van kleding
tot boeken.
De winkel is geopend
op don-vrij-zat 10-17 uur.
Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,
(Corodex)
Zandvoort.
.........................................................
Pedicure Carla
wenst iedereen
hele fijne feestdagen
en een gelukkig
en gezond 2012
.........................................................
Bijles Wiskunde
Klas 1 t/m 3 vmbo,
havo, vwo
Locatie: Bentveldsduinweg
1/A te Aerdenhout
Tijd:
di,wo,do 15.00-18.00 uur
Info:
06-29121988 /
www.wiskundebijles-haarlem.nl
.........................................................
Nieuwjaarsfeest?
Laagste prijs drank & food!
Zie de site
www.goedkoopdrank.nl
Gratis bezorging in
Zandvoort v.a. 50 euro
Inlogcode,
bel: 023-5738777
Tot wel 30%
goedkoper drank
en (non-)food kopen!
.........................................................
Jezus Christus
blijft dezelfde,
gisteren, vandaag
en tot in eeuwigheid!
-- Hebreeen 13:8.
Info voor gebed/gesprek :
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
De evangelische christenen
van het Huis van
Gebed Zandvoort wensen
u een heel gelukkig,
gezond en zegenrijk 2012.
Voor hulp,
gesprek en gebed:
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
Healing Service:
Maandagmiddag
2 januari op afspraak
tussen 14.00 en 16.30 uur.
Geestelijke hulp voor zieken
en bij andere problemen.
Haltestraat 62b, tel.
06-40236673.
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Uitgesproken!

Interview
In de ban van de hondenneus

Gelukkig nieuwjaar!

De leergierige, natuurliefhebbende Rosalinda Presburg

woont samen met haar 10-jarige dochter, haar hond en

Zo. Daar gaan we weer. Kerstdagen zijn achter de rug en
het is bijna nieuw jaar. 2012! Spannend jaar moet het
worden volgens de kenners. En we zitten zoals altijd vol
met goede voornemens. Toch? Minder eten, stoppen met
roken, minder drinken, bladibla. Elk jaar zeggen we maar
het zelfde. Wat zeiden we vorig jaar ook alweer? En welke
voornemens hebben we echt volgehouden?

6 konijnen in ons dorp. Zeven jaar geleden is zij door

een woningruil hier terecht gekomen. Hoewel ze hier

soms bomen mist, wil ze niet meer weg. De drukte van
het dorp, het strand en de duinen waarin ze haar favoriete hobby canicross kan uitvoeren, zijn haar te lief.

Canicross is een loopwedstrijd met de hond, waarbij baas
en hond samen een team vormen en (hard)lopend een
parcours afleggen. Eigenlijk ontstaan vanwege de liefde
voor haar hond en omdat ze haar tijd graag zo efficiënt
mogelijk indeelt. “Je zorgt voor je eigen lichaam en voor de
conditie van je hond tegelijk”, vertelt ze.
Het liefst traint ze alleen. Geen afleiding en volledig op de
hond gericht. Een hondentuig zit met elastieken vastgekoppeld aan een heupgordel waardoor de hond je voortrekt. De
van oorsprong Belgisch/Franse rage, verovert sinds 2008
ook ons land. Canicross staat open voor alle hondenrassen.
Ervaring in hardlopen is niet vereist, het is geschikt voor
zowel jongeren als ouderen en of je het nu voor de lol doet
of vanuit prestatie oogpunt, het gaat erom dat je alles uit
jezelf wilt halen waar de hond de aanzet voor geeft.
Haar andere passie is honden het speurdersvak leren. De
speurhondenschool waar Rosalinda met haar vorige hond
graag vertoefde heeft verschillende disciplines, waaronder

Rosalinda Presburg

vermiste personen, lijken zoeken en drugs opsporen. De
hond volgt lessen en die kun je laten specialiseren in die specifieke disciplines waarvoor de hond certificaten kan halen.
Vanaf het moment dat je hond dan gecertificeerd is, ben je
inzetbaar, wat wil zeggen dat je klaar bent om opgeroepen
te worden. Gevraagd worden vanwege de kwaliteiten van
je hond, bijvoorbeeld als hulp bij (grote) rampen, dat lijkt
haar geweldig.
Bij nader inzien, met een moeder van Engelse afkomst is er
wel één reden die haar uit Zandvoort weg kan krijgen. In
Engeland wonen, compleet met groentetuintje, beesten en
dochter, in volledige stilte in een cottage op de heide. Zonder
druk om te presteren en het gejaagde leven ver achter zich
latend. Gewoon stilstaan bij wat ze heeft. Je kunt je overal
druk om maken, maar dat moet je niet doen, is haar motto.
Denk, indien mogelijk, ‘it doesn’t matter’. “Als mensen de
helft minder tijd aan irritaties en bemoeienissen besteden,
dan hebben ze de helft minder stress en leven ze ook een
stuk langer en gezonder”, eindigt zij ons fijne gesprek.

Gelukkig ben ik al jaren gestopt met roken. Ook ben ik
al minder gaan drinken en gezonder gaan eten. Gewoon
zomaar ergens begonnen in april. Dus ja. Gelukkig blijft
er genoeg aan voornemens en intenties over. Maar moet
ik dit perse met het nieuwjaar doen? Waarom niet NU
beslissen wat ik wil? Of gewoon op 31 januari om 15.00
uur ‘s middags?
Maar dan nog, 1 Januari is en blijft een mooie datum om
iets te beginnen, ergens mee te stoppen of iets te wensen.
Het is gewoon symbolisch en dat is ook mooi! Net als het
vuurwerk op dat moment. Ik zou de aarde wel eens van
bovenaf willen zien tijdens de jaarwisseling. Maar voor
de aarde en de sterren is het geen nieuwjaar. En voor de
dieren en de planten ook niet. Tijd bestaat niet in hun we
reld. Saai lijkt me. Of juist niet? Waarom zijn wij de enige
gekke wezens op deze planeet die feestvieren? Ik voel me
best gezegend. Voor mijn katten is elke dag hetzelfde. Zij
hebben niks om naar uit te kijken of kunnen niet eens
lekker losgaan, zoals wij dat doen met onze oliebollen en
vuurwerk. Maar ook sommige mensen vieren geen feest.
Jammer, want het is zo leuk!
Voor degene die feest gaan vieren
met nieuwjaar: ik wens jullie een ge
noeglijk feestje toe! En voor degene
die niet gaan feesten: ook een hele
plezierige jaarwisseling! Gelukkig
2012 iedereen!

door Maxim Roos

Tegeltje
Kijk nou eens!
"Het was kerstochtend, 1961..."
Alweer 50 jaar denken we nog
iedere kerst aan hem. Flappie.

door Maxim Roos

door Mandy Schoorl

‘Wie het wiel
opnieuw uitvindt,
kan in elk geval fietsen.’
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Beveiliging voor particulier en bedrijf

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:

Alarm:

Timmercursus, voor jongens en meisjes
Van poppenhuismeubels tot vogelhuisjes, alles kun je leren maken.
27 januari t/m 27 maart
Vrijdag 15:30 – 17:00

Peuters in beweging, vanaf 2 jaar

Samen met (groot)ouder de wereld spelenderwijs ontdekken.
15 februari – 25 april
Woensdag 9:30 – 10:30

Creatief met digitale foto’s, vanaf 9 jaar.
Donderdag 15:30 – 16:45

19 januari – 23 februari

Het is weer vroeg donker.
Het aantal inbraken
neemt toe. Geef inbrekers
geen kans, beveilig uw
woning of bedrijf goed!

Theater maken. Maak kennis met theater maken en leer

Tijdelijke actie

wat erbij komt kijken.

Compleet alarmsysteem

Woensdag 16:00 – 17:30

11 januari t/m 22 februari

Kooking 4 Kids, wegen, snijden,bereiden en lekker eten.
Donderdag 15:00 – 17:15

19 januari t/m 23 februari

Volwassenen bewegen:
Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30

12 januari t/m 26 april

Vrijdag 11:00 – 12:00

13 januari t/m 27 april

Hatha Yoga, gymnastiek voor lichaam en geest.
Struinen in de Duinen,

vanaf

€ 750,-

(excl. BTW)

Bel voor vrijblijvend advies

020 - 6595558

www.hbalarmsystemen.nl

Dier van de Week

geniet van het voorjaar en leer van al wat er leeft.

Woensdag 10:00 – 11:30

7 maart t/m 4 april

Creatief:

Paul en Sem

Numerologie Workshop, beter inzicht in jezelf door
de magie van de getallen.

Donderdag 9:00 – 12:00

12 januari

Dinsdag 9:30 – 12:00
13:00 – 15:30

24 januari t/m 17 april

Maandag of
Donderdag 19:30 – 22:00

23 januari t/m 23 april
26 januari t/m 19 april

Aquarelleren/Open Atelier

Boetseren en Beeldhouwen
Improvisatie Toneel,

de vloer op, de Lama’s, theatersport!

Donderdag 20:00 – 22:00

2 februari t/m 26 april

Dinsdag 19:30 – 21:30

3 januari t/m 27 maart

Bridge beginners, spel voor hoofd en handen.
Glas in Lood,

een oeroude ambacht met prachtige resultaten.

Woensdag 19:30 – 22:00

25 januari t/m 21 maart

Talen:
Spaans II Een vervolg op Spaans I of voor mensen met een
klein beetje kennis van de taal.

Woensdag 20:30 – 22:00
25 januari t/m 18 april
Nederlands Als Nederlands je 2de taal is of wanneer je je
grammatica wilt ophalen.
Donderdag 10:30 - 12:00
26 januari t/m 19 april

Gratis wijzigen
Niet aanbetalen
Omboeken bij calamiteit
Geen toeslagen
Upgrade naar Valet Parking
Vertraging claimen wij
Spaarprogramma
10% extra korting op koffers
VIP Pakket € 25,- per boeking

VIP BOEKEN - VOOR U GESELECTEERD:
Turkije - Bodrum

8 dg. pp vanaf € 589,-

Griekenland - Kos

8 dg. pp vanaf € 554,-

La Blanche Island, all inclusive.

Blue Lagoon Resort, all inclusive.

Engelse Conversatie
Donderdag 13:00 - 14:30

26 januari t/m 19 april

Computer:
Picasa fotobewerking
Woensdag 20:00 – 22:00

18 januari t/m 22 februari

Maandag 20:00 – 22:00

16 januari t/m 13 februari

Donderdag 20:00 – 22:00

19 januari t/m 23 februari

Dinsdag 10:00 – 12:00

17 januari t/m 31 januari

Beveiligen, schoonmaken en versnellen van je PC

Kijk voor de voorwaarden en het filiaal bij
u in de buurt op: www.zonvaart.nl

zijn twee prachtige jonge rode katers. Ze zijn dol op
elkaar! Ze gaan er
graag samen op uit
om muizen te vangen. Buiten spelen
en ravotten is hun
grote passie. Dit
dynamische duo
is echter wel een
beetje argwanend
naar mensen toe. Ze
zijn hun vetrouwen
kwijt maar met veel
liefde, aandacht, geduld en een eigen
huis zal hier ongetwijfeld wel verbetering in komen. Of het ooit knuffelkaters worden is natuurlijk niet te voorspellen. Deze
heren zoeken een huis zonder kleine kinderen waar ze
gezellig samen kunnen zijn en waar ze in hun waarde
gelaten worden.
Heeft u het geduld en de ruimte voor deze twee kanjers? Kom dan snel eens langs om met ze kennis te
maken. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat
5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot
16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Website bouwen en onderhouden
Senioren Snuffelcursus

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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Krant niet ontvangen?

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Zandvoortse Courant • nummer 52 • 29 december 2011

ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Johnny Kraaijkamp over zijn vader (deel 2)
“Hij kon iets wat maar heel weinigen kunnen”

Vorige week vertelde Johnny Kraaijkamp dat ze in 1960 in
Zandvoort kwamen wonen en zijn ouders vijf jaar later scheidden. Twee jaar daarna is Johnny bij zijn vader ingetrokken in
diens Amsterdamse appartement. Tot zijn vaders grote trots
werd hij aangenomen op de Toneelschool.

Wij waren er graag nog mee doorgegaan, maar de talenten
bij RTL en Endemol zeiden: we gaan iets heel nieuws doen.
Dat moeten ze nu nog steeds doen, maar dat terzijde. Maar
ik had die keuze liever aan mijn vader gelaten, want het ging
heel goed. We hebben uiteindelijk ik meen 112 afleveringen
gemaakt.”

Wat vond jij jouw vaders mooiste rol?

Vader en zoon Kraaijkamp in The Sunshine Boys in 1993
Foto: Theaterinstituut

Wat was de eerste keer dat je vader en jij samen op de
planken stonden?

“Dat was in De Verlegen Versierder, vlak na mijn stageperiode, mijn eerste rol bij Het Publiekstheater. Dat was een vrij
groot succes, zeker op tv. Ik was nog jong, 22, 23 en alles wat
daaromheen kwam –we zijn bijvoorbeeld bij Willem Duys
geweest, in Voor De Vuist Weg– daar keek ik naar als een kip
naar het onweer. Daar was ik nog niet tegen opgewassen.
Vervolgens ben ik mijn eigen weg gegaan en heeft het 17
jaar geduurd voor we weer samen speelden, in The Sunshine
Boys, in 1993.”

Was die 17 jaar een bewuste vermijding van samenwerking of is het gewoon zo gelopen?

“Het allermooiste was toch wel de rol waar hij ook de Louis
d’Or voor heeft gekregen, in ‘Jacques de fatalist en zijn meester’ (1984). Toen zag je dat hij iets kon wat maar heel weinigen kunnen. Later bij Van den Ende heeft hij ook mooie
dingen gedaan, maar dat was wel van dat dames-en-heren-toneel, Heijermans en Pinter en zo. Het was wel goed
hoor, maar gedateerd. En een beetje vanuit het perspectief:
Kraaijkamp is Ko van Dijk. Maar Kraaijkamp was geen Ko van
Dijk, Kraaijkamp was Kraaijkamp.”

Wanneer merkte je dat hij trots op jou was?

“Ik had die RVS-reclame gedaan in Miami, met die orka’s.
Ik liet hem het bandje zien, een eerste montage. En toen
spoelde hij steeds terug naar het moment waarop ik een
zeeleeuw een hand geef, en dan zei hij: ‘Kijkijkijkijkijk, dàt
is goed’.”

Hoe kijk je terug op het afscheid van je vader?

“Ik vond het heel waardig. Ik dacht: zo is het goed. We waren
al een tijd naar het moment toegegroeid, en we waren er
ook allemaal bij dat het gebeurde. Ik dacht: ga nou maar, het
heeft nu echt geen zin meer. Hij heeft geen extra morfine of
zo gehad. ’s Ochtends was hij benauwd,
en de dokter zei: hij zal waarschijnlijk het
einde van de dag niet halen. En inderdaad
is hij ’s middags overleden. Wat er op televisie aan is gedaan heb ik niet allemaal
zo gevolgd, trouwens.”

“Ik vond het afscheid
heel waardig”

“Niet heel bewust, maar ik wìlde het ook
niet. The Sunshine Boys was een idee van mijn vader. Het
was een combinatie van vaderlijke bescherming en geloof
in mijn talent. En hij gunde me de inkomsten. Vanuit The
Sunshine Boys kwam het idee om een tv-serie te gaan doen.
Uiteindelijk werd dat Het Zonnetje in Huis. Dat waren allemaal initiatieven van mijn vader. Ik was juist bezig om
mezelf te profileren. Maar uiteindelijk dacht ik: als ik zijn
zoon niet was geweest, zou ik ook graag met hem willen
samenwerken. En inmiddels was onze relatie heel goed, we
konden het heel goed met elkaar vinden. Ik was ook tegen
hem opgewassen. Hij nam dingen van mij aan. Ik keek ook
niet tegen hem op als ik vond dat hij uit zijn nek lulde.”

Nou, het was heel veel. Avonden lang. En grote koppen
op de voorpagina’s van alle kranten. Bijna koninklijk
huis-groot was het.

“Mijn vader was echt een volkskomiek. Hele generaties hebben hem in de armen gesloten. Iedereen hield van hem. Ik
heb altijd gezegd: mijn vader wordt als een baby gekoesterd.
Hij was de oudste baby van Nederland.”

Nam hij bij Het Zonnetje van jou meer aan dan van
de anderen?

“Ik heb wel eens gedacht: de kans bestaat dat hij boos wordt,
maar ik ga toch even zeggen dat het onzin is wat hij nou zegt.
Hij dacht niet na over structuur en logica. Dan zei ik: dat kàn
niet, pa, dat klopt niet met waar we net vandaan komen. Hij
was helemaal niet gewend dat mensen hem tegenspraken.
Er zijn wel spannende momenten geweest wat dat betreft.
Ik had in Martine Bijl gelukkig een dappere medestrijdster.

Drie generaties Kraaijkamp: Joep, John en Johnny, in 2004

2012
Op 5 januari zendt RTL4
de rampenfilm ‘2012’
uit. In deze film smelt
de aardkorst en gaan
we er (bijna) allemaal
aan. De spectaculaire
special effects maken
met name de eerste
helft van de film zeer genietbaar. Halverwege kun
je hem afzetten, want dan volgt er een tenenkrommende variant op de Ark van Noach.
De titel ‘2012’ is natuurlijk niet zomaar gekozen. Het jaartal
2012 is zeer beladen. Er wordt gezegd dat volgens de kalender
van de oude Maya’s de jaartelling, en daarmee het bestaan
van de aarde, ophoudt in 2012. En dus volgt er in het nieuwe
jaar dat voor ons ligt een verschrikkelijke catastrofe van ongekende omvang. Er liggen verschillende scenario’s klaar: een
nieuwe ijstijd, een zonnestorm, een meteoorinslag, een kernoorlog, een buitenaardse invasie, een allesverwoestend virus,
omdraaiing van de aardpolen, het kan allemaal. En wij maar
denken dat de economische crisis ons grootste probleem is.
Over de Maya-kalender en tal van andere oude bronnen die
2012 als een cruciaal jaar zien waarin ‘iets staat te gebeuren’,
valt enorm veel te vertellen. Tik in Google ‘2012 Maya’ in en je
krijgt 130 miljoen hits. Het is waanzinnig interessante materie, en de wiskundige principes die ten grondslag liggen
aan de Maya-kalender zijn fascinerend, dus surf erop los en
duik erin onder.
De interpretatie die mij het meest aanspreekt is dat de Maya’s
de jaartelling en de tijd niet als een rechte lijn, maar als een
cyclus zagen. Net als de seizoenen bijvoorbeeld. Het stopt
niet, maar het begint opnieuw. Een wedergeboorte kan een
moeizaam, pijnlijk proces zijn. Maar daarna verandert de
spreekwoordelijke rups in een vlinder. De veranderingen zullen niet buiten onszelf plaatsvinden (dus allerlei klimatologische, fysieke, astronomische of financiële rampen), maar in
onszelf, in ons collectieve bewustzijn. Waar het naartoe gaat,
geen idee. Er zijn echter zo onwaarschijnlijk veel signalen dat
er een grote transitie opdoemt, op het gebied van klimaat,
energie, economie, politiek, macht, techniek, noem maar op,
dat er wel iets móet gebeuren. En omdat alles met alles verband houdt en we onderdeel uitmaken van één groot geheel,
veranderen wijzelf dus ook. Hoe, dat maak je mede zelf uit!
Dat is het mooie ervan. Denk nooit dat je geen invloed hebt:
we hebben allemáál invloed. Alles wat de mens heeft gecreëerd (en verwoest), is begonnen met een gedachte, een idee
in iemands hoofd. Alles! Dus als wij nou eens beginnen met
in 2012 stuk voor stuk, ieder voor zich alleen maar positief te
denken, en alles en iedereen positief en welwillend te benaderen, dan kan daar per definitie alleen maar een positieve
toekomst uit voortkomen. Het klinkt misschien idealistisch
en simplistisch, maar was eenvoud niet het kenmerk van
het ware?
Gelukkig 2012! Denk er wat moois van, en geloof niet alles
wat je denkt.
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Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Hele maand januari voor Pashouders:

Kogelbiefstukreepjes in
Bospaddenstoelen marinade
500 gram € 8,75

Prettige Wijndagen

SANTA CAROLINA RESERVA CHARDONNAY
Met een heerlijk botertje.
Per fles van € 7,50 voor € 6,95
Nu 6 fessen voor maar € 39,50

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Medina Woninginrichters

Aanbieding: Restant karpetten en couponnen
tapijt/vinyl t/m 50% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

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

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b
Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

Wist u al dat wij een
mooie collectie kristal
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Voor pashouders,
een fles huiswijn
voor € 13,50 (i.p.v. € 15,50)
WIJ ZIJN GESLOTEN TOT EN MET ZONDAG 1 JANUARI!
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2012

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 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.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week
Walk of Fame

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

wenst u een
fijne jaarwisseling
31 december t/m 2 januari gesloten

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.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

PERSONAL TRAINER

15% KORTING
OP WENSKAARTEN

1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689
Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand januari

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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2012 aan!
Voor € 5,- profiteert u tot eind 2012 van
vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2012
(geldig tot en met 31-12-2012)

2012
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ee
is
Reken zelf uw voordeel
at
gr
ig
al
nm
ee
u
ortPas kunt
Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
r
aa
m
el
rr
ko
nd
Za
de
volgen
Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

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

Gemeentelijke publicatie week 52 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 51 en de
verdere in week 51 door het college genomen besluiten zijn in
week 52 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Besluit aanwijzen toezichthouders Wabo

Burgemeester en wethouders hebben op 20 december 2012 besloten: De heer O. Gatersleben aan te wijzen als toezichthouder
als bedoeld in artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en de heren J. Waals, J. de Koning en W. van
Velden tot uiterlijk 15 mei 2012 aan te wijzen als toezichthouder
als bedoeld in artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

Nadere regels Parkeerverordening 2012

In de vergadering van 20 december 2011 heeft het college van
burgemeester en wethouders van Zandvoort de Nadere Regels
2012 bij de Parkeerverordening 2012 vastgesteld.
De Nadere Regels 2012 bij de Parkeerverordening 2012 treden in
werking op 1 januari 2012 en ligt gedurende 6 weken ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staan op de website.
Nadere Regels 2012 betreffen de regels en voorwaarden die
door het college gehanteerd worden bij de uitgifte van de
verschillende parkeervergunningen die genoemd worden in de
Parkeerverordening 2012.

Artikel 3.8 Wro: vaststelling bestemmingsplan “Zandvoort Recreatiepark”

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 16 november 2011 het
bestemmingsplan “Zandvoort - Recreatiepark” gewijzigd heeft
vastgesteld.

Plangebied bestemmingsplan

Het plangebied omvat globaal het gebied
- ten zuiden van het Circuitterrein en
- ten oosten van de Burgemeester Van Alphenstraat en
- ten noorden van de Van Lennepweg en
- ten westen van de J.P. Thijsseweg
oftewel globaal gezien
- het recreatiepark bekend als Center Parcs Park (voorheen
Sunparks),
- de locatie van de garage aan de Burgemeester van Alphenstraat 102,
- gedeeltelijke Burgemeester van Alphenstraat en gedeeltelijke
Van Lennepweg en gedeeltelijke Vondellaan en
- gemeentelijk terrein tegenover de clusterschool aan de J.P.
Thijsseweg (bekend als vm Woelwatersterrein) te Zandvoort.

Gewijzigde vaststelling

De wijzigingen hebben betrekking op het vervallen van een
wijzigingsbevoegdheid en enkele technische aanpassingen.

Inzage

bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Tevens kan
hij een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen.
Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen tijdige
zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren
heeft gebracht. Wie opkomt tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het plan
ten opzichte van het ontwerp daarvan, kan redelijkerwijs niet
worden verweten daaromtrent geen zienswijzen kenbaar te
hebben gemaakt. Zowel voor het indienen van een beroepschrift
als voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling van de
Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in werking
totdat op het verzoek is beslist.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
Bentveld:
- Bramenlaan 2, plaatsen kleine perscontainer, ingekomen 19
december 2011, 2011-VV-199.
- Duinwindelaan 3, kappen van 2 bomen, ingekomen 22 december 2011, 2011-VV-200.

Bezwaarschriften

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
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.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Het bestemmingsplan (bestaande uit een verbeelding, regels en
een toelichting) met bijbehorende stukken ligt voor een ieder
ter inzage met ingang van 30 december 2011 gedurende zes
weken tijdens de openingstijden bij de centrale balie van het
gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Daarnaast
zijn de stukken op www.zandvoort.nl in te zien.

Zandvoort:
- Zuiderstraat 13a, het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk
en veranderen van een kozijn, verzonden 21 december 2011,
2011-VV-185.
- P.N. Quarles van Uffordlaan 2, kappen van 5 bomen, verzonden
21 december 2011, 2011-VV-195.

Beroep

Bentveld:
- Zandvoortselaan 220, het vervangen van de garagedeur door
een vast kozijn, verzonden 21 december 2011, 2011-VV-191.

Een belanghebbende kan gedurende de terinzageligging (beroepstermijn) beroep instellen tegen de vaststelling van het

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning
betreft is dit de publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de
rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van
de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 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.
Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum van
bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning. Indien
het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt
uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst in beginsel
niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval
van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het beroepschrift.

Gehandicaptenparkeren

Tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders d.d. 6 december 2011 is besloten om twee Algemene
Gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen op het terrein
van Holland Casino.
Hiervoor is besloten over te gaan tot het plaatsen van de volgende borden van bijlage I van het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens 1990 aan de paal bij de bestaande Algemene
Gehandicaptenparkeervakken op het terrein van Badhuisplein
7, zoals weergegeven op de bij het verkeersbesluit gevoegde
situatie: E6 met onderbord OB502, “5 plaatsen” en “uitsluitend
bezoekers casino”.

Verkeersbesluit Nieuwjaarsduik 2012

Om de Nieuwjaarsduik 2012 een parcours aan te bieden is het
gewenst om de Seinpostweg, Thorbeckestraat en Boulevard
Paulus Loot af te sluiten voor verkeer. Tevens zal voor de bereikbaarheid van het zuidelijke deel van Zandvoort het eenrichtingsverkeer in de Marisstraat omgekeerd worden.
De burgemeester heeft hiervoor een vergunning met kenmerk
2011/11/001771 verleend.
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Op grond van deze overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om:
1. over te gaan tot de plaatsing de borden conform model C1 van
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 op de volgende locaties:
- op de Seinpostweg nabij het Badhuisplein;
- op de Thorbeckestraat nabij de Marisstraat;
- op de Boulevard Paulus Loot nabij de Mauritsstraat;
2. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform
model C2 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties aan de Marisstraat:
- bij de aansluiting met de Thorbeckestraat;
- ten zuiden van de Marnix van st. Aldegondestraat;
3. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform
model C3 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties aan de Marisstraat:
- ten noorden van de Marnix van st. Aldegondestraat;
- bij de aansluiting met het Ing. G. Friedhofplein;
4. over te gaan tot de plaatsing de borden conform model C2 van
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 op de volgende locaties aan de Marisstraat:
- ten noorden van de Marnix van st. Aldegondestraat;
- bij de aansluiting met het Ing. G. Friedhofplein;
5. over te gaan tot de plaatsing de borden conform model C3 van
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990 op de volgende locaties aan de Marisstraat:
- bij de aansluiting met de Thorbeckestraat;
- ten zuiden van de Marnix van st. Aldegondestraat.

Centraal telefoonnummer

Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2011/12/000266 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden bij
de balies in de ontvangsthal.

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.

Op 25 maart vindt de vijfde editie van de Zandvoort Circuit Run plaats. Voor de Zandvoortse basisschooljeugd (712 jaar) is er een apart onderdeel, de Kids Circuit Run. Ter
voorbereiding worden vanaf 3 februari speciale hardlooptrainingen georganiseerd.

Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen,
kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende
een bezwaarschrift kan indienen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te
bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving
van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden
van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van
een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een
dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

Ga in training voor de Kids Circuit Run

Ben jij tussen de 7 en 12 jaar
oud en woon je in Zandvoort?
Schrijf je dan nu gratis in voor
deze hardlooptrainingen, inclusief startbewijs voor de
Kids Circuit Run. In acht weken tijd wordt er een ware top
atleet van jou gemaakt! Met
deze trainingen bereid jij je op

een perfecte manier voor op
de Kids Circuit Run.
De Kids Run is een uitdagende
ronde van 2,5 kilometer over
het spectaculaire circuit van
Zandvoort. De start is vanuit
de pitsstraat, voor het oog van
het grote publiek, dan via de

Tarzanbocht en de Hunzerug
om weer te finishen voor de
eretribune.
Maar voor het zover is moet
er natuurlijk eerst getraind
worden. Gedurende acht
weken wordt er één keer per
week een uur spelenderwijs
gewerkt aan je (loop)conditie.
De eerste training start op vrijdag 3 februari om 15.30 uur. De
looptrainingen worden georganiseerd door Sportservice
Heemstede-Zandvoort.
Inschrijven voor deze uitdagende en sportieve activiteit
kan tot 20 januari 2012 via de
website van de JeugdSportPas:
www.sportserviceheemstedezandvoort.nl. Voor vragen of
meer informatie, bel: 5740116
of mail: jspheza@sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Melding of klacht?

Openingstijden Centrale Balie

Bezwaarschriften

In voorbereiding voor Kids Circuit Run

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.

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 09.00 en 11.00 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.

2011

2012
Alle medewerkers van
de Zandvoortse Courant
wensen u een heel gezellig uiteinde
en de beste wensen
voor het nieuwe jaar!
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Autobedrijf
Zandvoort
Beachclub Take Five
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Bruna
Café Bluys
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Dreams & Daytime
Fysiofit
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Harocamo
HB Alarmsystemen B.V.
Ineke Smit
Uitvaartverzorging

Installatiebedrijf
Ton Bakker
La Bonbonnière
Mona's smulkeuken
Pluspunt
Slijperij Teeuwen
Toerkoop Zonvaart
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort
Zeemeermin, viskar
23

